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§ 92
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätös
Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.
Samalla kaupunginhallitus päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Veronika
Honkasalon ja Terhi Koulumiehen sekä varatarkastajiksi Maria Ohisalon ja Marcus Rantalan.
Käsittely
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuksesta
valita pöytäkirjantarkastajaksi Daniel Sazonovin sijasta Terhi Koulumiehen.
Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Kaupunginhallitus päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi
ja päätösvaltaiseksi.
Samalla kaupunginhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Veronika Honkasalon ja Daniel Sazonovin sekä varatarkastajiksi Maria Ohisalon ja Marcus Rantalan.
Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 93
Kaupunginvaltuuston 30.1.2019 tekemien päätösten täytäntöönpano
Päätös
Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 30.1.2019 tekemät
päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:
1-3

Ei toimenpidettä.

4

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä
mainituille.
Tiedoksi Taloushallintopalveluliikelaitokselle.

5

Tiedoksi kasvatus- ja koulutuslautakunnalle sekä Taloushallintopalveluliikelaitokselle.

6

Tiedoksi kaupunginkanslialle.

7

Kaupunginhallitus kehottaa kaupunkiympäristön toimialaa laatimaan hankkeesta erillisen kustannusseurantaraportin, jossa arvioidaan kustannusarvion toteutumista ja mahdollisiin poikkeamiin johtaneita syitä.
Raportti luovutetaan pormestarille hankkeen valmistuttua.
Tiedoksi kaupunkiympäristön toimialalle.
Toivomusponnet kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

8

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle.

9

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helsingin
seudun liikenne -kuntayhtymälle, Helen Oy:lle, Helen
Sähköverkko Oy:lle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle ja hakijoille.
Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle ja asemakaavoitukselle.
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10-19

Aloitteet kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 94
V 13.2.2019, Valtuutettu Mai Kivelän aloite biomassalle laadittavista
kestävyyskriteereistä
HEL 2018-007172 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Mai Kivelän aloitteen loppuun
käsitellyksi.
Käsittely
Kaupunginhallitus päätti käsitellä esityslistan kahdeksannen asian kokouksen kolmantena asiana.
Esteelliset: Daniel Sazonov, Kaisa Hernberg, Wille Rydman
Vastaehdotus:
Paavo Arhinmäki:
Poistetaan esittelijän perustelujen toiseksi viimeisen kappaleen ensimmäisen virkkeen jälkimmäinen lause: "mutta niiden ei tule olla yhtiötä
velvoittavia".
Lisätään saman kappaleen loppuun: ”Kaupunginhallitus kehottaa Heleniä määrittelemään aloitteen mukaiset kestävyyskriteerit käyttämälleen
biomassalle. Kriteerien toteutumisesta raportoidaan konsernijaostolle
normaalin ajankohtaiskatsauksen osana.”
Kannattaja: Maria Ohisalo
Äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Paavo Arhinmäen vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna
Jaa-äänet: 8
Arja Karhuvaara, Terhi Koulumies, Pia Pakarinen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Nasima Razmyar, Tomi Sevander, Jan Vapaavuori
Ei-äänet: 5
Paavo Arhinmäki, Jasmin Hamid, Veronika Honkasalo, Maria Ohisalo,
Anni Sinnemäki
Poissa: 2
Kaisa Hernberg, Daniel Sazonov
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Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 8 - 5 (2 poissa).
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472
atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet
1
2

Valtuutettu Mai Kivelän aloite_allekirjoittamaton
Helen Oyn lausunto_allekirjoittamaton

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Valtuutettu Mai Kivelä ja 17 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan,
että kaupunginvaltuusto edellyttää Helsingin kaupungin edustajan esittävän Helenin yhtiökokouksessa Helenin sitovaksi päätökseksi, että
Helen laatii tiukat kestävyyskriteerit käyttämälleen biomassalle.
Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.
Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunki omistaa kokonaan Helen Oy:n,
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.
Helen Oy on antanut valtuustoaloitteeseen liittyen lausunnon, jonka
mukaan yhtiö on viime vuosina investoinut puupellettiin perustuvaan
lämmöntuotantoon ja parhaillaan suunnittelee lisää uusia biolämpökeskuksia. Biomassan sekä hukkalämpöjen hyödyntämisen osuus kasvaa
Helenin lämmöntuotannossa, kun kivihiilen käyttö vähenee ja uusiutuva
energia lisääntyy matkalla kohti ilmastoneutraalia tulevaisuutta. Helen
näkee biomassan käytön tarvittavana välivaiheen ratkaisuna, kun siirrytään kohti uusia teknologisia ratkaisuja. Biomassa on nopeasti käyttöön
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otettavissa ja sen avulla varmistetaan Helsingin lämmittäminen myös
talvipakkasilla.
Tällä hetkellä Helen käyttää teollisuuden sivutuotteista valmistettuja
pellettejä. Uusien investointien myötä polttoainevalikoima laajentuu
muihinkin biomassajakeisiin kuten metsähakkeeseen, metsäteollisuuden sivutuotteisiin ja erilaisiin kiertotalousjakeisiin.
Helen Oy:n lausunnon mukaan metsiä ei kaadeta lähtökohtaisesti energiantuotantoa varten, vaan hakkuita tehdään metsäteollisuuden raakaaineen hankintaa varten ja metsänhoidollisiin tarpeisiin. Hakkuiden sivutuotteena syntyy energiakäyttöön kelpaavia jakeita. Metsäteollisuus
ja sitä myötä raaka-ainepuun hinta määrittävät, että ainespuu ohjautuu
jalostukseen. Metsästä saatavan puun hiilidioksidipäästöt huomioidaan
jo puun kaatamisen yhteydessä.
Helen siis käyttää biomassajakeita, joiden hiili vapautuisi ilmakehään
melko lyhyessä ajassa myös ilman energiahyötykäyttöä tai metsään jätettynä. Näillä jakeilla korvataan fossiilisia polttoaineita.
Turve ei sen sijaan ole Helenin nykyisessä polttoainevalikoimassa eikä
turvetta ole sisällytetty teknisiin suunnitelmin eikä luvitukseen suunnitteilla olevissa biolämpölaitoshankkeissa.
EU:n kestävyysdirektiivi
Euroopan Unionin vastikään hyväksytyssä uudessa uusiutuvan energian direktiivissä (RED II) on kestävyysasiat otettu biomassan osalta
hyvin valvontaan niin sanottujen kestävyyskriteerien avulla.
Poltettavan biomassan on oltava peräisin kestävistä lähteistä ja alitettava direktiivissä mainitut elinkaaren aikaiset kasvihuonekaasujen päästövähennyskriteerit, jotta se lasketaan poltettaessa päästöttömäksi uusiutuvaksi energiaksi. Biomassan polton päästöt tulevat huomioiduksi
maankäyttösektorilla (LULUCF) jo siinä vaiheessa kun puu kaadetaan.
Kestävyyskriteereillä halutaan varmistaa, että bioenergian energiakäyttö EU:ssa tuottaa merkittäviä kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksiä
ja biomassan tuottaminen on kestävää sisältäen mm. maatason riskiperustaista arviointia ja vaatimuksia hiilinielulaskennasta.
Biomassan nollapäästöisyys energiantuotannossa
Kaikki palaminen tuottaa hiilidioksidia, myös puun palaminen. Biomassan nollapäästöisyys energiantuotannossa perustuu EU-tasolta tulevaan lainsäädäntöön sekä YK:n ilmastosopimukseen. Kestävästi tuotettu bioenergia on nollapäästöistä, kun poltettaessa ilmaan vapautuu
saman verran hiilidioksidia kuin biomassa on kasvaessaan sitonut.
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Biomassan hiilidioksidipäästöt huomioidaan kunkin maan päästötaseessa eli maankäyttö, maankäytön muutokset ja metsätalous -sektorilla (LULUCF). Käytännössä kun puu metsässä kaatuu, se merkitään tilastoissa päästöksi kokonaisuudessaan riippumatta siitä, miten ja millä
sektorilla puu ja sen eri osat käytetään.
Biomassan käyttö kaikilla sektoreilla vaikuttaa Suomen nettopäästöihin,
mutta kaksinkertaisen laskennan välttämiseksi metsäbiomassan päästöt lasketaan maankäyttösektorilla, ei esimerkiksi energiasektorilla.
Hyvin hoidettu metsä kasvaa ja sitoo hiiltä parhaiten. Nielujen merkitys
ilmastonmuutoksen hillinnässä on suuri. Helen Oy:n kanta on, että tavoitteena pitää olla ylläpitää tai vahvistaa pitkän aikavälin hiilinieluja.
Tavoitteena kestävä biomassa
Helenin tavoitteena on, että 100 % hankitusta biomassasta on kestävää. Tämä tarkoittaa, että hankitut puupolttoaineet ovat joko kestävyyssertifioituja (esim. PEFC, FSC tai SBP) tai muulla tavoin alkuperävalvottuja. Yhtiön nykyiset ja tulevat biomassaa käyttävät laitokset on
suunniteltu sellaisiksi, että ne käyttävät kestävyyskriteerien suhteen
kaikkein vähäriskisimpiä biomassajakeita. Lisäksi biomassan hankinnassa otetaan huomioon Energiateollisuuden suositukset lahopuiden
jättämisestä metsään monimuotoisuuden turvaamiseksi.
Helen Oy näkee, että sille ei tule asettaa yhtiökohtaisia biomassan kestävyyskriteereitä. Yhtiön nykyiset toimet ja tavoitteet biomassan hankinnassa ovat riittävät ja teknis-taloudellisesti toteutettavissa. Lisäksi Helenin tavoite hankkia 100 % kestävyyssertifioitua tai alkuperävalvottua
biomassaa on tavoitteena tiukempi kuin voimassa oleva lainsäädäntö.
Biomassan tuottajat ja toimittajat noudattavat käytössä olevia ja yleisesti hyväksyttyjä kriteereitä ja sertifikaatteja. Mikäli määritetään näitä
tiukempia kriteerejä, voisi tämä Helenin näkemyksen mukaan johtaa
siihen, että kriteerit täyttävää biomassaa ei ole markkinoilta saatavilla
tai hinta olisi merkittävästi markkinahintaa korkeampi. Lisäksi vain yhteisillä, koko toimialaa koskevilla kriteereillä ja sertifikaateilla voidaan
vaikuttaa haluttuihin päämääriin, esimerkiksi biodiversiteettiin.
Helen Oy:n näkemyksen mukaan päästöjä täytyy ilmaston muutoksen
hillitsemiseksi vähentää kaikessa toiminnassa. Energiasektorilla vahvan päästökaupan tulee olla ensisijainen ohjauskeino päästöjen vähentämiseen. Hiilinielujen kasvusta tulee huolehtia maankäyttösektorin ohjauksella. Näin taataan, että päästöt vähenevät.
Lopuksi
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Kaupunginhallitus toteaa, että Helen Oy on markkinaehtoisesti toimiva
osakeyhtiö. Voimassa olevan konserniohjeen perusteella kaupungin tulee pidättäytyä omaehtoisista omistajaohjauksen toimenpiteistä, jotka
heikentäisivät Helen Oy:n asemaa erittäin kilpailluilla energiamarkkinoilla, ja antaa yhtiön toimia markkinoilla samojen pelisääntöjen mukaan kuin kilpailijansa.
Yhtiö voi asettaa itse itselleen lainsäädäntötason ylittäviä tavoitteita esimerkiksi biomassan kestävyyskriteereihin liittyen, mutta niiden ei tule
olla yhtiötä velvoittavia. Poikkeustilanteissa yhtiön on voitava poiketa itse asettamistaan tavoitteista, kunhan kuitenkin saavutetaan lainsäädännön edellyttämä taso.
Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää on muun muassa toimiohjeiden antamisesta kaupunkia
eri yhteisöissä ja säätiöissä edustavalle, kuten yhtiökokousedustajalle,
kaupungin kannan ottamiseksi käsiteltäviin asioihin, silloin kun kyseessä on taloudellisesti merkittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen asia,
ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472
atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet
1
2

Valtuutettu Mai Kivelän aloite_allekirjoittamaton
Helen Oyn lausunto_allekirjoittamaton

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 28.01.2019 § 76
HEL 2018-007172 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.
Käsittely
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28.01.2019 Pöydälle
Esteelliset: Daniel Sazonov, Wille Rydman
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Pia Pakarisen ehdotuksesta.
21.01.2019 Pöydälle
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472
atte.malmstrom(a)hel.fi
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§ 95
V 13.2.2019, Pukinmäen asemanseudun asemakaavan muutos (nro
12476)
HEL 2015-005536 T 10 03 03

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto hyväksyy 37. kaupunginosan (Pukinmäki) katu- ja
rautatiealueen sekä 38. kaupunginosan (Malmi, Ala-Malmi) korttelin
38044 ja katualueen asemakaavan muutoksen 21.11.2017 päivätyn ja
2.1.2019 muutetun piirustuksen numero 12476 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Timo Lindén, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550
timo.linden(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3
4
5

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12476 kartta, päivätty
21.11.2017, muutettu 2.1.2019
Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12476 selostus, päivätty
21.11.2017, muutettu 2.1.2019
Vuorovaikutusraportti 21.11.2017, täydennetty 2.1.2019
Liikennesuunnitelma piir. nro 6764/21.11.2017
Tehdyt muutokset

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Otteet
Ote
Väylävirasto
Uudenmaan elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus
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Otteen liitteet
Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen
hyväksyminen
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
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Liite 5
Helen Ab
Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Tiivistelmä
Asemakaavan muutos koskee vajaakäytössä olevaa yleisten pysäköintilaitosten korttelialuetta, jolle saa rakentaa moottoriajoneuvojen huoltoa palvelevia rakennuksia sekä rautatie- ja katualueita Pukinmäen juna-aseman yhteydessä. Kaavaratkaisu mahdollistaa uuden päivittäistavarakaupan sekä liike- ja varastotilojen rakentamisen hyvälle liikepaikalle. Pukinmäen asemanseudun palvelut paranevat ja alueelle tulee lisää työpaikkoja.
Tavoitteena on asemanseudun täydennysrakentaminen. Uutta liiketilakerrosalaa on 11 000 k-m² sisältäen autohallin n. 2000 k-m². Asemakaavan muutos mahdollistaa vähittäiskaupan suuryksikön, jonka vaikutus on paikallinen. Kaavaratkaisun yhteydessä on laadittu liikennesuunnitelma (piirustus nro 6764), jonka mukaan toteutettavat liikenteelliset
muutokset ovat vähäisiä.
Esittelijän perustelut
Kaavaratkaisu on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja voimassa olevan oikeusvaikutteisen yleiskaavan mukainen ja edesauttaa
kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista.
Alueen voimassaoleva asemakaava on vuodelta 1998. Kaavan mukaan tontti on yleisen pysäköintilaitosten korttelialueetta (LPY-1). Tontille saa rakentaa myös moottoriajoneuvojen huoltoa palvelevia rakennuksia. Muutoin alue on katua ja rautatiealuetta (LR). Alueella on vähäisin osin voimassa asemakaavat vuosilta 1968 ja 1975, joiden mukaan alue on katua.
Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus
Helsingin kaupunki omistaa kaavamuutosalueen. Kaavaratkaisu on
tehty hakemuksen johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijan kanssa.
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Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti.
Asemakaava on ollut julkisesti nähtävillä 22.12.2017 - 29.1.2018.
Muistutukset
Kaavaehdotuksesta ei tehty muistutuksia.
Lausunnot
Kaavaehdotuksesta saatiin Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän
(HSL), Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY), Liikenneviraston, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen
ja kaupunginmuseon lausunnot.
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus totesi lausunnossaan, että kaavamääräyksestä tulisi käydä ilmi jaottelu päivittäistavarakaupan tilaan, muuhun liike- ja palvelutiin ja pienvarasto-, pysäköinti- ja
tekniseen tilaan. Olemassa oleva, kiinteistölle johtava liittymä tulee pyrkiä suunnittelemaan mahdollisimman turvalliseksi. Lisäksi riittävää ääneneristävyyttä rakennuksen toimitilojen osalta olisi hyvä tarkastella
myös melun enimmäistasojen kautta radan läheisyyden vuoksi.
HSL totesi lausunnossaan, että täydennysrakentaminen kaupunkiradan
vaikutusalueella hyvien jalankulku-, pyöräily- ja joukkoliikenneyhteyksien varrella tukee Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma
HLJ 2015 tavoitteiden toteutumista. Nykytilanteessa aseman ympäristö
ei ole monin paikoin esteetön. Kaavatyön yhteydessä tulisi selvittää
mahdollisuuksia parantaa alueen esteettömyyttä sekä vähentää Kehä
I:n ja radan estevaikutusta. HSY totesi lausunnossaan, että kaavaselostuksen mukaan kaavan muutos ei aiheuta vesihuollon uudisrakentamista eikä edellytä johtosiirtoja.
Liikennevirasto totesi lausunnossaan, että kaavan muutosehdotuksen
rautatiealueen laajuutta tulisi tarkistaa lisäraiteen aluevaraussuunnitelman mukaiseksi, jotta lisäraiteen toteuttaminen olisi tulevaisuudessa
edelleen mahdollista ilman merkittäviä muutoksia korttelialueen rakennuksiin ja rakenteisiin. Virasto pitää hyvänä, että kaavaehdotuksessa
baanalle on osoitettu korttelialueelle korvaava tilavaraus lisäraiteen toteutuessa. Radan välittömään läheisyyteen rakennettaessa on tarpeen
huomioida rakentamisen mahdolliset vaikutukset radan liikennöintiin,
stabiliteettiin ja kuivatukseen. Lisäksi on tapauskohtaisesti otettava
huomioon mahdolliset junaliikenteen aiheuttamat melu-, runkomelu- ja
tärinähaitat.
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Kaupunginmuseo toteaa lausunnossaan, että mikäli asemanseutua
ryhdytään tiivistämään ja täydennysrakentamaan, tulee alueen nykytilanne ja purettaviksi aiotut rakennukset dokumentoida huolellisesti.
Kaupunginmuseo pitää tärkeänä, että uudisrakennuksen ulkoasun
suunniteltaessa otetaan huomioon ympäröivä kaupunkirakenne.
Helen Oy ilmoitti, ettei sillä ole lausuttavaa asiassa. Helen Sähköverkko
Oy ilmoitti, ettei sillä ole huomautettavaa kaavaehdotuksesta.
Lausunnot ilmenevät kokonaisuudessaan päätöshistoriasta ja niiden
referaatit sekä niihin annetut vastaukset ovat vuorovaikutusraportissa
(liite 3).
Kustannukset
Kaavaratkaisun toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia ilman arvonlisäveroa noin 140 000−200 000 euroa. Kustannukset aiheutuvat liikennesuunnitelman mukaisista kadunrakentamistoimenpiteistä.
Pyörätien (baanan) mahdollisen tontille sijoittumisen kustannuksia ei
kaavoituksen yhteydessä arvioitu. Nämä kustannukset selvitetään mikäli hankkeen suunnittelua jatketaan.
Kustannuksia aiheutuu myös tontin maaperän kunnostamisesta. Kunnostamisesta ja siihen liittyvistä kustannuksista vastaa lähtökohtaisesti
pilaantumisen aiheuttanut toiminnanharjoittaja.
Kaupunki saa tuloja tontin myynnistä tai vuokrauksesta.
Asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset
Kaavakartan merkintöihin tai määräyksin ja muuhun aineistoon tehtiin
julkisen nähtävillä olon jälkeen muutoksia, jotka on esitelty yksityiskohtaisesti kaavaselostuksen viimeisessä luvussa. Ne on koottu myös
Tehdyt muutokset -liitteeseen.
Tehdyt muutokset eivät ole olennaisia, joten ehdotusta ei ole tarpeen
asettaa uudelleen nähtäville.
Lopuksi
Ehdotus on asemakaavoituspalvelun tarkistetun esityksen mukainen.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Timo Lindén, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550
timo.linden(a)hel.fi
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Liitteet
1

3
4
5

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12476 kartta, päivätty
21.11.2017, muutettu 2.1.2019
Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12476 selostus, päivätty
21.11.2017, muutettu 2.1.2019
Vuorovaikutusraportti 21.11.2017, täydennetty 2.1.2019
Liikennesuunnitelma piir. nro 6764/21.11.2017
Tehdyt muutokset

1
2
3

Sijaintikartta
Ilmakuva
Havainnekuva 21.11.2017

2

Oheismateriaali

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

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

Helen Ab
Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
Tiedoksi
Asemakaavoitus
Kaupunginmuseo
Kaupunkiympäristölautakunta
Pelastuslautakunta
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Päätöshistoria
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo
Kulttuuriperintöyksikkö 7.2.2018
HEL 2015-005536 T 10 03 03

Asemakaavoitus Helsingin kaupunkiympäristön toimialalta on pyytänyt
kaupunginmuseon lausuntoa Pukinmäen asemanseutua koskevan asemakaavan muutosehdotuksesta. Kaupunginmuseo on tutustunut
21.11.2017 päivättyyn asemakaavaehdotukseen ja asemakaavaselostukseen ja muuhun kaava-aineistoon. Kaupunginmuseo tarkastelee
hanketta perustehtävänsä mukaisesti rakennetun kulttuuriympäristön
vaalimisen näkökulmasta ja esittää kantanaan seuraavaa.
Kaupunginmuseo on antanut lausuntonsa Pukinmäen asemanseudun
asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmavaiheessa 25.1.2017. Tuolloin asemakaavan muutoksen tavoitteeksi oli asetettu edellytysten luominen nykyistä tiiviimmälle keskusta-alueelle Pukinmäen aseman ympäristöön, joka on alueen tärkeä paikalliskeskus. Palvelujen ja työpaikkojen lisäksi tavoitteena oli mahdollistaa asuntojen rakentaminen uusille asukkaille erittäin hyvien joukkoliikenneyhteyksien
äärellä ja sijoittaa uutta asuinrakentamista osoitteisiin Säterintie 2 ja 4
sekä Eskolantie 1,3 ja 5. Liiketilaa tavoiteltiin asuinrakennusten ensimmäiseen kerrokseen, minkä lisäksi junaradan kaakkoispuolen kortteliin
oli suunnitteilla päivittäistavarakauppa, jonka yhteyteen tulisi myös
muuta liiketilaa. Lähiympäristön suunnittelun osalla tavoitteena oli luoda viihtyisiä ja turvallisia kävely-ympäristöjä ja –reittejä, selkeyttää alueen pyöräily-yhteyksiä sekä parantaa liikenne- ja pysäköintijärjestelyjä
mm. mahdollisuudella sijoittaa pysäköintitalo junaradan ja Eskolantien
kulmaukseen.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmavaiheen jälkeen asemakaavamuutos on tarkentunut Pukinmäen aseman ja rautatiealueen kaakkoispuolella sijaitsevalle alueelle, jolla sijaitsee nykyisin kulkuneuvojen suojaja huoltorakennus sekä pikaruokala. Tontilla toimi aikaisemmin huoltoasema. Lisäksi suunnittelualueeseen kuuluu rautatie- ja katualuetta.
Kaavamuutoksen tavoitteena on Pukinmäen asemanseudun kehittäminen sekä uuden päivittäistavarakaupan ja uusien liiketilojen rakentamisen mahdollistaminen. Tarkoituksena on tiivistää kaupunkirakennetta
sekä tehostaa pääradan ja Kehä I risteyskohdassa sijaitsevan paikalliskeskuksen maankäyttöä. Esillä olevassa asemakaavaehdotuksessa
alue on pääosin osoitettu liikerakennusten korttelialueeksi, jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön ja toimitilaa KM-1. Lisäksi mukana
on radan puolella rautatiealuetta ja Eskolankaareksi nimetty katualue.
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Liikerakennuksen tai sen osan suurimmaksi sallituksi kerrosluvuksi on
määritelty viisi. Rakennuksen julkisivumateriaaleja ei ole määritelty. Vesikaton tulee kuitenkin ensisijaisesti olla viherkatto.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmavaiheessa kaupunginmuseo ei esittänyt nyt asemakaavaehdotuksen kohteena olevalla alueella sijaitsevalle rakennukselle mitään säilyttämistavoitteita. Yleisesti kaupunginmuseo totesi, että mikäli Pukinmäen asemanseutua ryhdytään tiivistämään ja täydennysrakentamaan, tulee alueen nykytilanne ja purettavaksi aiotut rakennukset dokumentoida huolellisesti. Tämä on otettu
huomioon asemakaavaehdotuksen määräyksessä, jonka mukaan alueen nykytilanne ja rakennukset tulee dokumentoida ennen purkamista.
Vaikka asemakaavamuutoksen tavoitteena onkin kaupunkirakenteen
tiivistäminen ja maankäytön tehostaminen, pitää kaupunginmuseo
edelleen tärkeänä uudisrakennuksen ulkoasun suunnittelussa myös
ympäröivän kaupunkirakenteen huomioon ottamista.
Kaupunginmuseolla ei ole muuta huomautettavaa Pukinmäen asemanseudun asemakaavan muutosehdotuksesta.
Lisätiedot
Anne Salminen, tutkija, puhelin: +358931036501
anne.salminen(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 12.12.2017 § 45
HEL 2015-005536 T 10 03 03

Lausunto
Pelastuslautakunta antoi seuraavan lausunnon Pukinmäen asemanseudun asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12476:
Pelastuslautakunta puoltaa asemakaavan muutosehdotuksen hyväksymistä.
Pelastusturvallisuuteen liittyvät ratkaisut tarkentuvat toteutussuunnitteluvaiheessa.
Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten
Lisätiedot
Esko Rantanen, johtava palotarkastaja, puhelin: 310 31232
esko.rantanen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 21.11.2017 § 232
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HEL 2015-005536 T 10 03 03

Hankenumero 0742_45, 0925_14

Päätös
Kaupunkiympäristölautakunta päätti
 asettaa 21.11.2017 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro
12476 julkisesti nähtäville 30 päiväksi maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti. Asemakaavan muutos koskee 37. kaupunginosan (Pukinmäki) katu- ja rautatiealuetta sekä 38. kaupunginosan (Malmi, Ala-Malmi) korttelia 38044 ja katualuetta.
 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet esitettyihin mielipiteisiin ja kannanottoihin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti
ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan info- ja näyttelytila
Laiturilla, Narinkka 2, sekä Internet-sivuilla Päätöksenteko
www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi.
 että asemakaavoituspalvelu pyytää ehdotuksesta tarvittavat lausunnot.
 valtuuttaa asemakaavoituspalvelun tekemään ehdotukseen vähäisiä muutoksia ja tarkistuksia, jotka eivät olennaisesti muuta ehdotuksen sisältöä.
 kehottaa asemakaavoituspalvelua laskuttamaan hakijoilta kaavan
hyväksymisen jälkeen kaavan laatimis- ja käsittelykustannukset
seuraavasti:
o Helsingin Osuuskauppa Elanto 6 000 euroa.
Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle
 asemakaavan muutosehdotuksen nro 12476 hyväksymistä, mikäli
ehdotuksesta ei tehdä maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n mukaisia
muistutuksia eivätkä ehdotuksesta annetut lausunnot anna aihetta
asian käsittelemiselle uudelleen kaupunkiympäristölautakunnassa.
Käsittely
21.11.2017 Ehdotuksen mukaan
Asian aikana kuultavana oli arkkitehti Joakim Kettunen. Asiantuntija
poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.
Esteelliset: Sirpa Asko-Seljavaara (hallintolain 28 §:n 1 momentin 7
kohta)
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Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot
Joakim Kettunen, arkkitehti, asemakaava, puhelin: 310 37289
joakim.kettunen(a)hel.fi
Juha Ruonala, liikenneinsinööri, liikenne, puhelin: 310 37416
juha.ruonala(a)hel.fi
Matti Neuvonen, diplomi-insinööri, teknistaloudelliset asiat, puhelin: 310 37311
matti.neuvonen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 13.10.2017 § 44
HEL 2015-005536 T 10 03 03

Hankenumero 0742_45

Päätös
Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12476 pohjakartan
kaupunginosissa 37 Pukinmäki ja 38 Malmi. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.
Päätöksen perustelut
Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan kaupunkimittauspalvelut on valmistanut asemakaavan pohjakartan:
Asemakaavan numero: 12476
Kaupunginosa: 37 Pukinmäki, 38 Malmi
Kartoituksen työnumero: 26/2017
Pohjakartta valmistunut: 10.7.2017
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000
Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n
asettamat vaatimukset.
Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden
asiakkuusjohtaja on päätöksellä (4§/1.6.2017) siirtänyt hallintosäännön
16 luvun 8 § 2 momentin 7 kohdan toimivallan hyväksyä kaavoja varten
valmistetut pohjakartat kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat palvelukokonaisuuden kaupungingeodeetille sekä kartat ja paikkatiedot
-yksikön päällikölle.
Lisätiedot
Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31883
timo.tolkki(a)hel.fi
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Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31911
merja.kyyro(a)hel.fi

Nimistötoimikunta 20.09.2017 § 16
HEL 2015-005536 T 10 03 03

Arkkitehti Joakim Kettunen esitteli.
Nimistötoimikunta päätti esittää Pukinmäen ja Ala-Malmin rajalla sijaitsevalle, radan ali Säterintien risteykseen Eskolantielle asti kulkevalle,
tällä hetkellä nimettömälle kadulle nimeä
Eskolankaari–Eskosbågen
(katu)
Perustelu: Liitynnäinen, Eskolantien mukaan.
Eskolantien nimi viittaa kantataloa vuosina 1680–1694 isännöineeseen
Eskel Perssoniin ja talonnimeen Eskos. (Kepsu, Saulo 2005: Uuteen
maahan. Helsingin ja Vantaan vanha asutus ja nimistö. SKS, Helsinki.)
Lisätiedot
Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386
johanna.lehtonen(a)hel.fi

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 25.1.2017
HEL 2015-005536 T 10 03 03

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto on lähettänyt kaupunginmuseolle
tiedon Pukinmäen asemanseudun ympäristöä koskevan asemakaavamuutoksen vireille tulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olosta. Kaupunginmuseo on tutustunut alueen asemakaavan
muutoksen 2.12.2016 päivättyyn valmisteluaineistoon ja esittää kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta kantanaan seuraavaa.
Suunnittelualueeseen kuuluu alueita Pukinmäen rautatieaseman molemmin puolin. Mukana ovat Pukinmäen aukion viereiset tontit, Säterintien varrella oleva pysäköintitalo ja sen vieressä sijaitseva pysäköintialue ja Eskolantien 1,3 ja 5 tontit, rautatien kaakkoispuolen korttelit
38044 ja 38262 sekä rautatie-, pysäköinti-, katu- ja tiealueita.
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Asemakaavan muutosalueella sijaitsevat rakennukset ovat pääosin
1970- ja 1980-luvun kuluessa rakennettuja. Pukinmäen aukion kulmassa, osoitteessa Säterintie 2 sijaitsee liike- ja toimistorakennus, jossa
alun perin sijaitsi Pukinmäen terveysasema. Rakennuksen on suunnitellut Arkkitehtuuritoimisto Järvinen – Valjakka vuonna 1984. Terveysasema on muuttanut rakennuksesta vuonna 2007. Myös suunnittelualueeseen kuuluvan Säterintien varressa sijaitsevan pysäköintitalon on
vuonna 1985 suunnitellut Arkkitehtuuritoimisto Järvinen – Valjakka. Säterintie 2:n liikerakennus, samoin kuin Junaradan ja Säterintien välissä
sijaitsevat Arkkitehtuuritoimisto Simo Järvisen suunnittelemat asuinkerrostalot ja pysäköintitalo ovat kaikki 1980-luvulla rakennettuja, osin tiililaattaverhottuja, osin maalattua betonia olevia elementtitaloja. Eskolantie 1:n on suunnitellut Arkkitehtuuritoimisto Leena ja Thomas Kleine
vuosina 1982-1983 Rakennus-Ruola Oy:n toimistotaloksi. Naapurissa
osoitteessa Eskolantie 5 sijaitsee Arkkitehtitoimisto Björn Krogiuksen
aivan 1980-luvun alussa suunnittelema kahden talon muodostama As
Oy Punkinpiennar. Maanpäällisen kellarikerroksen ja viisi asuinkerrosta
käsittävät asuinkerrostalot ovat julkisivuiltaan punaista tiililaattaa, joskin
vaalean keltaista vinolaudoitusta olevat nauhamaiset parvekekaiteet
muodostavat huomattavan näkyvän aiheen pitkillä julkisivuilla. Junaradan koillispuolella sijaitsee nykyisin pikaruokaravintolana toimiva, alun
perin Oy Esso Ab:n Pukinmäen huoltamoksi valmistunut rakennus. Sen
suunnitteli vuonna 1980 rakennusarkkitehti Pirkko Taskinen. Huoltamotoiminta päättyi vuonna 2008. Muutoin suunnittelualue on pääosin rakentamatonta, katualueita ja niitä reunustavia nurmipintaisia luiskia
pensaineen ja puineen.
Asemakaavan muutoksen tavoitteeksi on asetettu edellytysten luominen nykyistä tiiviimmälle keskusta-alueelle Pukinmäen aseman ympäristöön, joka on alueen tärkeä paikalliskeskus. Palvelujen ja työpaikkojen lisäksi tavoitteena on mahdollistaa asuntojen rakentaminen uusille
asukkaille erittäin hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärellä. Uutta asuinrakentamista on suunnitteilla osoitteissa Säterintie 2 ja 4 sekä Eskolantie 1,3 ja 5. Asuinrakennusten ensimmäiseen kerrokseen on tarkoitus
sijoittaa liiketilaa, minkä lisäksi junaradan kaakkoispuolen kortteliin on
suunnitteilla päivittäistavarakauppa, jonka yhteyteen tulisi myös muuta
liiketilaa. Lähiympäristön suunnittelun osalla tavoitteena on luoda viihtyisiä ja turvallisia kävely-ympäristöjä ja –reittejä, selkeyttää alueen
pyöräyhteyksiä sekä parantaa liikenne- ja pysäköintijärjestelyjä mm.
mahdollisuudella sijoittaa pysäköintitalo junaradan ja Eskolantien kulmaukseen.
Kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta merkittävin muutos esillä
olevassa asemakaavamuutoksessa tulisi olemaan Pukinmäen asemanseudun avoimen maiseman muuttuminen näkymiltään suljetummaksi
Pukinmäen ostoskeskuksen ja entisen Pukinmäen Oy Esso Ab:n huolPostiosoite
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tamon matalien rakennusten korvautuessa nykyistä huomattavasti tehokkaammalla ja korkeammalla rakentamisella. Myös Eskolantien varren 1980-luvun asuin- ja toimistorakennusten tilalle tavoitellaan epäilemättä nykyistä tiiviimpää rakentamista. Pukinmäen aukiolle leimaa antavat rakennukset eli entinen terveysaseman talo ja Eskolantie 1:n toimistorakennus korvattaisiin uusilla rakennuksilla. Eskolantien itäpuolen
ja Säterintien eteläpuolen nykyisin ominaispiirteiltään vahvasti 1980-luvun arkkitehtuuria edustava kokonaisuus hajoaisi. Kaupunginmuseo toteaa myös, että kaupungin kestävän kehityksen suunnittelun näkökulmasta noin 30 vuoden elinkaari rakennuksille on valitettavan lyhyt ja
voimavaroja haaskaava. Kaupunginmuseo toteaa kuitenkin, että Pukinmäen keskustan kehittäminen on jo lähtenyt liikkeelle Eskolantie 2:ssa
sijaitsevan, korkeimmilta osiltaan seitsemänkerroksisen Pukinmäen liikekeskuksen ja Eskolantien varren samoin seitsemänkerroksisten puukerrostalojen rakentamisen myötä. Eskolantien ja Säterintien kulmauksessa sijaitsi aikaisemmin arkkitehti Toivo Korhosen vuosina 19671968 suunnittelema Pukinmäen ostoskeskus.
Arkeologisen kulttuuriperinnön osalta kaupunginmuseo toteaa seuraavaa. Suunnittelu-alueen koillispuolella Myrttitien länsipuolisen rinteen
rakennusten kohdalla on sijainnut ensimmäisen maailmansodan aikana
1915-1918 rakennettu kuuden tykin tykkipatteri (tykkipatteri 77, Pukinmäki). Museoviraston muinaisjäännösrekisterin mukaan tykkipatteri on
tuhoutunut, mutta saman rekisterin mukaan maan alla on saattanut säilyä sen rakenteita aivan suunnittelualueen koilliskulmassa korttelin
37027 tontin 14 puustoisella piha-alueella. Mahdolliset rakenteet ovat
muinaismuistolain (295/1963) suojaamia ja niihin kohdistuvista toimenpiteistä täytyy neuvotella Helsingin kaupunginmuseon kanssa.
Kaupunginmuseo katsoo lisäksi, että mikäli Pukinmäen asemanseutua
ryhdytään tiivistämään ja täydennysrakentamaan, tulee alueen nykytilanne ja purettavaksi aiotut rakennukset dokumentoida huolellisesti.
Vaikka asemakaavamuutoksen tavoitteena onkin nykyistä tiiviimmän
keskusta-alueen luominen, pitää kaupunginmuseo tärkeänä, että uudisrakennusten koko ja korkeus sovitetaan Pukinmäen ympäröivään kaupunkirakenteeseen.
Lisätiedot
Anne Salminen, tutkija, puhelin: +358931036501
anne.salminen(a)hel.fi

Nuorisoasiainkeskus 23.1.2017
HEL 2015-005536 T 10 03 03
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Nuorisoasiainkeskus on toiminut Pukinmäessä jo pitkään. Nuorisotalo
ja moottorihalli, nykyisin mopohalli ovat toimineet aseman vieressä Säterintien ja Eskolantien kulmauksessa vuodesta 1985. Nuorisotalon toimintaa on ollut tuottamassa NMKY muutamien vuosien ajan, mutta nyt
nuorten toiminnan tuottaminen on nuorisoasiainkeskuksen käsissä.
Toiminta näissä toimipaikoissa on ollut varsin vilkasta. Vuonna 2016
käyntikertoja nuorisotalossa oli lähes 15 000 ja mopohallissa 4 000.
Nuorisotalon käyntikerroista 6 700 oli muita kuin nuorisotoiminnan
käyntejä, mikä kertoo talon kansalaistoiminnan luonteesta ja tarpeesta
alueella. Nuorten lukumäärä Pukinmäen peruspiirissä 10-17 –vuotiaiden osalta oli vuonna 2016 yhteensä 491. Luku kasvaa noin 50 nuorella vuoteen 2023 mennessä.
Nuorisoasiainkeskus toivoo, että Pukinmäen asemakaavan valmistelussa otetaan huomioon seuraavat toiminnalliset tarpeet ja yhteisen
suunnittelun näkökulmat:
 nuorisoasiainkeskus haluaa jatkossakin tuottaa alueellisia nuorten
palveluja Pukinmäessä yhdessä muiden paikallisten toimijoiden
kanssa
 nuorisoasiainkeskuksen toiveena on säilyttää toimintatiloja, nuorisotilat ja mopohalli, myös uudessa Pukinmäen asemanseudun palvelurakenteessa sen ideaalisen sijainnin vuoksi
 toisena perusteluna nuorten palvelujen jatkamiselle ovat Pukinmäen
asukasrakenteen piirteet. Alueella asuu runsaasti maahanmuuttajia
ja asukkaiden koulutus- ja tulotasot on kaupungin keskiarvoa matalampia. Nuorisoasiainkeskuksen toiminnan yhtenä perusperiaatteena on toimia siellä, missä toiminnan tarvetta on keskimääräistä runsaammin ja missä asukkaiden ja nuorten voimavarat esimerkiksi
harrastamiselle on tavanomaista niukemmat.
 teknisesti nuorten palvelut on hyvä sijoittaa katutasolle helpon liikkuvuuden ja esteettömyyden toteuttamisen vuoksi. Tämä koskee
erityisesti mopohallin ja laajemmin pyöräilyyn liittyvä toimintoja.
Liikenteen solmukohtamaisuus Pukinmäessä on nuorten toiminnallisuuden ja hyvän tavoitettavuuden kannalta erittäin tärkeää. Asemakaavan muutos tuo aseman välittömään läheisyyteen lisää uutta asutusta,
kaupallisia palveluja ja vapaa-ajan viettoon liittyviä liikunnallisia toimintamahdollisuuksia. Kaupungin halki länsi-itäsuunnassa ja toisaalta radan suuntaiset pyöräilyn parantuvat väylät ovat nuorten turvalliselle liikkumiselle erittäin merkittäviä
Nuorisoasiainkeskus pitää tärkeänä, että Pukinmäen asemanseutua ja
sen palvelukokonaisuutta suunnitellaan ja kehitetään laajassa yhteistyössä. Nuorisoasiainkeskus on valmis tuottamaan nuorten toimintaa
tarvittaessa myös yhteisissä tiloissa kumppaneiden kanssa.
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Lisätiedot
Harri Taponen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 89036
harri.taponen(a)hel.fi
Martti Poteri, toiminnanjohtaja, puhelin: 310 71687
martti.poteri(a)hel.fi

Kiinteistövirasto Geotekninen osasto 13.1.2017
HEL 2015-005536 T 10 03 03

Pukinmäen asemanseutu on savialuetta. Saven paksuus on noin
3 - 15 m. Rakennetuilla alueilla saven pinnalla on noin 1 - 5 m täyttöä.
Suunnittelualueen pohjois- ja koillisrajalla savialue rajautuu kallioiseen
alueeseen.
Vanhojen pohjatutkimusten perusteella, alueelle sijoittuvat rakennukset
perustetaan lyöntipaaluilla kallioon tai tiiviiseen pohjamaakerrokseen.
Savialueiden lisäpainumien ehkäisemiseksi alueen pohjavesitasoa ylläpidetään alueen pohjoispuolella sijaitsevan imeytysjärjestelmän avulla.
Kaavoituksessa on kiinnitettävä huomioita, että tulevien rakennusten
kuivatusjärjestelmät voidaan rakentaa niin, että ei vaikuteta kuivattavasti pohjaveden pinnan tasoon. Nykyinen pohjavedenpinnan taso on
lähellä maanpinnan tasoa, vaihdellen noin 0,5 - 2,0 m maanpinnasta.
Alueen läpi kulkevat Päärata ja Kehä 1. Rakennusten perustusten
suunnittelussa tulee ottaa huomioon radan aiheuttamat tärinät.
Alueen itäosan kohdalla on Pukinmäen vesijohtotunneli, jonka kalliokatto suunnittelualueen kohdalla on noin tasolla + 3,8. Alueen itäosassa
on vesijohtotunnelin pystykuilu ja alueen koillisosassa on vesijohtotunnelin sisäänajotunnelin suuaukko. Vesijohtotunneli rakenteineen tulee
ottaa huomioon alueen suunnittelussa.
Alueen pohjoisosan kohdalle sijoittuu Vuosaari-Pasila Kaukolämpötunneli, jonka kalliokatto suunnittelualueen kohdalla on noin tasolla - 22,2.
Lisätiedot
Harri Ruotsala, projektipäällikkö, puhelin: 310 70871
harri.ruotsala(a)hel.fi
Risto Niinimäki, projektipäällikkö, puhelin: 310 37827
risto.niinimaki(a)hel.fi

Rakennusvirasto 11.1.2017
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Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 1272-00/16. Määräaika on
23.1.2017.
Pukinmäen asemanseudun asemakaavan muutoksen tavoitteina on
mahdollistaa uutta asuinrakentamista ja liiketilaa aseman läheisyyteen
sekä kehittää pysäköintijärjestelyjä, jalankulun ja pyöräilyn yhteyksiä ja
asema-alueen lähiympäristöä yleisesti. Suunnittelualueeseen kuuluu
Pukinmäen aseman, Eskolantien, Säterintien ja Malminkaaren ympäristöstä tontti-, rautatie-, tie-, katu- ja pysäköintialueita.
Asemaympäristön ja Pukinmäen keskusta-alueen kehittäminen yhdessä alueen eri toimijoiden kanssa on tärkeää. Pukinmäessä vuonna
2011 järjestetyn, alueen asukkaille ja toimijoille suunnatun turvallisuuskävelyn yhteydessä kaupunkilaiset antoivat palautetta yleisesti aseman
ja sen ympäristön epäsiisteydestä sekä turvattoman tuntuisesta asemasta ja tunnelista. Lisäksi kiinnitettiin huomiota puutteisiin alueen esteettömyydessä ja opastuksessa.
Rakennusvirastoon on tullut viime vuosina toiveita ja ehdotuksia pysäköintijärjestelyjen kehittämisestä, asemaympäristön yleisestä kehittämistarpeesta sekä Pukinmäen aukion kehittämisestä erityisesti läheisen nuorisotalon toiminta huomioiden. Pukinmäen toimintakeskus ja
nuorisotalo yhdessä alueen muiden toimijoiden (Puksu-verkon) kanssa
ehdottivat muutama vuosi sitten Pukinmäenaukiolle muun muassa kaupunkiviljelyä, pelikenttää ja muuta toimintaa, jotta alue tulisi asukkaiden
käyttöön ja nuorilla olisi turvallisempi tunne saapua nuorisotalolle. Hanketta oli tarkoitus edistää lähiörahaston avulla, mutta hanke ei ole ilmeisesti edennyt.
Mahdollisen uuden pysäköintitalon tarkastelun yhteydessä on hyvä tarkastella myös pysäköintialueet Pukinmäen aseman eteläpäädyssä. Toinen näistä pysäköintialueista sijaitsee Rälssintien päässä ja toinen Ratavallintien mutkassa radan itäpuolella. Rälssintien päähän ei ole toteutettu kaavan mukaista pysäköintialuetta, mutta alueella on pysäköintitoimintaa pääosin rautatiealueelle sijoittuvalla sorakenttäalueella.
Jalankulku- ja pyöräily-yhteyksiä suunniteltaessa tulee muistaa, että
asemanseutu on esteettömyyden erikoistason aluetta. Pyöräilyliikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta tulee tutkia linja-autopysäkkien kohdalla. Erityisesti Kehä I:n varrella, asemasillan alla oleva pysäkki on jalankulun ja pyöräilyn risteämiskohta, jossa kohtaavat vilkas julkisen liikenteen vaihtopysäkki ja vilkasliikenteinen pyörätie. Pyöräpysäköinnille ei
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osoitettu selkeää paikkaa. Pysäköinti sijoittuu sillan alle, mikä osaltaan
kaventaa turvallisen ohituksen mahdollisuutta.
Lisätiedot
Anni Tirri, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38335
anni.tirri(a)hel.fi
Heikki Takainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38977
heikki.takainen(a)hel.fi
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§ 96
V 13.2.2019, Kaupunkiympäristölautakunnan jäsenen valinta
HEL 2019-000639 T 00 00 02

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto
 myöntää Kaisa Hernbergille eron kaupunkiympäristölautakunnan jäsenen luottamustoimesta ja
 valitsee Amanda Pasasen jäseneksi ja ____________ varajäseneksi (Tuomas Rantasen henkilökohtainen varajäsen) kaupunkiympäristölautakuntaan vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.
Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta
heti.
Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen
Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060
jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet
1

Eroilmoitus luottamustehtävästä

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Otteet
Ote
Päätöksessä mainitut

Otteen liitteet
Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Kaupunginvaltuusto valitsi Kaisa Hernbergin (Vihr.) 7.6.2017 § 267 jäseneksi kaupunkiympäristölautakuntaan vuonna 2017 alkavaksi toimiPostiosoite
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kaudeksi. Kaisa Hernberg pyytää 16.1.2019 eroa kaupunkiympäristölautakunnan jäsenen luottamustoimesta.
Kuntalain (410/2015) 70 §:n 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi
erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön
valinnut toimielin.
Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen valitaan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushenkilö. Valittavan henkilön tulee olla vaalikelpoinen lautakuntaan kuntalain 74 §:n mukaisesti.
Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö,
joka on suostunut ottamaan toimen vastaan. Luottamushenkilön on valtuuston pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä
hänen vaalikelpoisuutensa arvioinnissa.
Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen
Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060
jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet
1

Eroilmoitus luottamustehtävästä

Muutoksenhaku
Kunnallisvalitus, valtuusto
Otteet
Ote
Päätöksessä mainitut

Otteen liitteet
Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi
Kaupunkiympäristölautakunta
Taloushallintopalveluliikelaitos

Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 28.01.2019 § 67
HEL 2019-000639 T 00 00 02

Päätös
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Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.
Käsittely
28.01.2019 Pöydälle
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Anni Sinnemäen ehdotuksesta.
Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen
Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060
jenni.bjorksten(a)hel.fi
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§ 97
V 13.2.2019, Valtuutettu Otto Meren aloite Helsingin kaupungin jäsenyyksien selvittämiseksi eri yhdistyksissä
HEL 2018-007171 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Otto Meren aloitteen loppuun
käsitellyksi.
Käsittely
Vastaehdotus:
Pia Pakarinen: Lisätään esittelijän perustelujen viimeisen kappaleen viimeiseksi virkkeeksi seuraava: "Lisäksi kaupunki arvioi keskitetysti erityisesti jäsenmaksun suuruudulle mitattuna tärkeimpien jäsenyyksien
perusteita ja merkitystä kaupungille."
Kannattaja: Daniel Sazonov
Äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Pia Pakarisen vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna
Jaa-äänet: 5
Kaisa Hernberg, Maria Ohisalo, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Anni
Sinnemäki
Ei-äänet: 5
Terhi Koulumies, Pia Pakarinen, Wille Rydman, Daniel Sazonov, Jan
Vapaavuori
Tyhjä: 4
Paavo Arhinmäki, Veronika Honkasalo, Nasima Razmyar, Tomi Sevander
Poissa: 1
Jasmin Hamid
Kaupunginhallitus hyväksyi Pia Pakarisen vastaehdotuksen mukaisesti
muutetun ehdotuksen äänin 5 - 5 (4 tyhjää, 1 poissa). Puheenjohtajan
ääni ratkaisi päätökseksi tulleen ehdotuksen.
Esittelijä
kansliapäällikkö
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Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109
tiina.leinonen(a)hel.fi

Liitteet
1
2

Valtuutettu Otto Meren aloite
Kaupungin vuoden 2019 talousarvioon sisältyvien jäsenmaksujen erittely

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Otto Meren aloitteen loppuun
käsitellyksi.
Esittelijän perustelut
Valtuutettu Otto Meri ja 16 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan,
että Helsinki selvittää jokaisen järjestön jäsenyyden merkityksen kaupungin toiminnan kannalta. Erityisesti taloudelliselta merkitykseltään
suurimpien, kuten Kuntaliiton jäsenyyden hyötyjä ja haittoja olisi syytä
arvioida monipuolisesti. Erityisesti nyt kun suuret kaupungit ovat käynnistäneet aktiivista yhteistoimintaa, on Kuntaliiton jäsenyyden merkitystä Helsingille arvioitava kriittisesti.
Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallituksen on esitettävä kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloite, jonka on
allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.
Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että suurin
osa kaupungin jäsenyyksistä yhdistyksissä, järjestöissä ja muissa vastaavissa verkostoissa perustuu vapaaehtoisuuteen, mutta osa jäsenyyksistä on lakisääteisiä. Toimialojen kannalta jäsenyydet ovat tarpeellisia kansallisen ja kansainvälisen yhteistyön ylläpitämiseksi laajojen asiantuntijaverkostojen kautta. Toimialat voivat jäsenyyksien kautta
edistää kaupungin oman toiminnan ja toimintakulttuurin kehittämistä.
Lisäksi jäsenyydet mahdollistavat mukanaolon sekä alan kehittämisessä että toimintojen kehittämisessä yli toimialarajojen.
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
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Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan lausunnossa todetaan, että yhdistysten ja järjestöjen jäsenyyksien kautta henkilöstö saa koulutusta,
pääsee mukaan kehitysprojekteihin, voi kehittää toimialan toimintoja
kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa.
Helsingin kaupungille on muun muassa yhtenä Suomen suurimmista
ammatillisen koulutuksen järjestäjistä tärkeää olla mukana ammatillisen
koulutuksen kehittämisessä ja edunvalvonnassa kattavimmassa ammatillisen koulutuksen kehittämisyhdistyksessä.
Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan jäsenyydet ovat vapaaehtoisia.
Kaupunkiympäristön toimiala
Kaupunkiympäristön toimialan lausunnossa todetaan, että kaupunki
saa yhdistysten ja järjestöjen jäsenyyksillä hyödynnettäväkseen laajoja
asiantuntijaverkostoja, ajankohtaista tietoa sekä osaamisen ja kokemusten arvokasta jakamista, mahdollisuuden osallistua järjestettäviin
alan seminaareihin ja kongresseihin, mahdollisuuden osallistua alan
kehittämiseen sekä mahdollisuuden edistää yhteistyötä kansallisella ja
kansainvälisellä tasolla.
Kaupunkiympäristön toimialan alan mukaan kaupungin kannalta oleellista on jakaa ja saada alaan liittyvää ajankohtaista tietoutta helposti ilman organisaatio- tai muita rajoja.
Kaupunkiympäristön toimialan jäsenyydet ovat vapaaehtoisia.
Keskushallinto
Keskushallinnon toimialaan kuuluvien jäsenyyksien osalta olennaisinta
on, että yhdistysten toimintaan osallistumalla voidaan verkostoitua erilaisten organisaatioiden kanssa sekä hyödyntää niiden palveluita että
osaamista. Jäsenyyksien kautta voidaan edistää kaupungin oman toiminnan ja toimintakulttuurin kehittämistä.
Suurin osa keskushallinnon jäsenyyksistä järjestöissä ja yhdistyksissä
ovat vapaaehtoisia, mutta osa jäsenyyksistä on lakisääteisiä kuten kuuluminen Kunnallisen työmarkkinalaitoksen (KT Kuntatyönantajat) edunvalvonnan piiriin.
Keskushallinnon toimialaan kuuluu myös muun muassa jäsenyys Suomen Kuntaliitossa. Kuntaliitto on edunvalvontajärjestö, jonka jäseniä
ovat Suomen kunnat ja kaupungit.
Kaupunkistrategian 2017–2021 mukaan Helsinki erilaistuu suhteessa
muuhun maahan. Helsinki kansainvälistyy ja monimuotoistuu muuta
maata nopeammin. Kaupunki pyrkii yleisen ymmärryksen lisäämiseen
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maan ainoan metropolin erityisestä luonteesta. Helsinki vahvistaa
omaa kansallista edunvalvontaansa, edistää modernin kaupunkipoliittisen agendan luomista ja luo entistä aktiivisemmin kumppanuuksia pääkaupunkiseudun sekä muiden suurien suomalaisten kaupunkien kanssa.
Kaupunkipoliittisen agendan kehittämiseksi ja isojen kaupunkien yhteisten tavoitteiden määrittelemiseksi tarvitaan erilaisia kaupunkipolitiikan
foorumeita, kaupunkitutkimusta ja edunvalvontaa. Tätä tarkoitusta varten Helsinki on ollut perustamassa maan suurimpien kaupunkien säännöllisesti kokoontuvaa C21-verkostoa. Verkosto vahvistaa kaupunkipoliittista keskustelua ja kaupunkien yhteistä edunvalvontaa.
Kaupungin jäsenmaksu Kuntaliitolle on noin kaksi miljoonaa euroa vuodessa. Uusien edunvalvontatapojen ja -ryhmien myötä kaupungin jäsenyyttä Kuntaliitossa on tarkoituksenmukaista tarkastella jatkossa yksityiskohtaisemmin. Tästä riippumatta on joka tapauksessa tarpeen edistää yhteistyössä muiden suurten kaupunkien kanssa sitä, että suurten
kaupunkien edut otetaan nykyistä paremmin huomioon Kuntaliiton
edunvalvonnassa.
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa lausunnossaan, että kulttuurin
ja vapaa-ajan toimialla on erittäin tarpeellista ylläpitää kansallista ja
kansainvälistä yhteistyötä sekä luoda myös uusia verkostoja ja niiden
kautta benchmarkata toimintamalleja. Erityisesti kulttuuripalvelukokonaisuudessa jäsenyydet eri yhdistyksissä ja järjestöissä ovat usein sekä verkostoitumisen kannalta että myös kustannuksiltaan tehokas tapa
toimia.
Kaikki kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan jäsenyydet järjestöissä ja
yhdistyksissä ovat vapaaehtoisia.
Liikenneliikelaitos
Liikenneliikelaitoksen (HKL) lausunnossa todetaan, että jäsenyydet liittyvät kansallisiin ja kansainvälisiin järjestöihin, jotka edistävät joukkoliikenne- ja kaupunkiraideliikennealan parhaiten käytäntöjen ja tietojen
jakamista sekä yhteistyötä alan toimijoiden välillä ja HKL:n henkilökunnan ammatillisen kehityksen ylläpitoa.
HKL:n jäsenyydet ovat vapaaehtoisia.
Pelastuslaitos
Pelastuslaitoksen lausunnossa todetaan, että pelastuslaitos on jäsenenä Helsingin Pelastusliitossa, joka tuottaa koulutuspalveluita Helsingin
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sopimuspalokunnille sekä turvallisuuskoulutusta helsinkiläisille. Pelastuslaitos ohjaa osaltaan Helsingin pelastusliiton toimintaa, joka on erottamaton osa Helsingin pelastustoimen järjestelyitä kolmannen sektorin
toimijoiden kanssa. Jäsenyys on ehdottoman tärkeä ja olennainen pelastuslaitoksen toiminnan kannalta.
Rakentamispalveluliikelaitos
Staran antamassa lausunnossa todetaan, että monivuotinen osallistuminen kansallisten katto-organisaatioiden yhdistystoimintaan on liikelaitoksen toimialojen asiantuntijuuden ja liiketoiminnan kehittämisen kannalta hyödyllistä ja tärkeää.
Erilaisten jäsenetujen (mm. neuvonta- ja koulutuspalvelut, ongelmanratkaisut) lisäksi Staran eri yksiköiden asiantuntijoiden verkostoituminen alan muiden julkisyhteisöjen asiantuntijoiden kanssa on omiaan
edistämään ammatillista tiedonvaihtoa ja yhteistyötä.
Staran toimialakohtaiset jäsenyydet ovat omiaan tukemaan yksiköiden
tuotannon kehittämistä ja asiantuntijoiden ammattitaidon ylläpitämistä.
Yhdistysten jäsenyydet liikelaitostasolla tarjoavat erilaisten jäsenetujen
ohella Staralle mahdollisuuden osallistua kehittämishankkeisiin ja
asiantuntijoille mahdollisuuden ammatilliseen kouluttautumiseen ja verkostoitumiseen.
Starassa liikelaitostason jäsenyydet ovat vapaaehtoisia.
Sosiaali- ja terveystoimiala
Sosiaali- ja terveystoimiala toteaa lausunnossaan, että liitot ja yhdistykset vaikuttavat lainsäädäntöön kannanotoin ja lausunnoin sekä yleisiin
asenteisiin tiedotuksella ja kampanjoilla. Sosiaali- ja terveystoimialla
nähdään tärkeäksi olla mukana toimintojen kehittämisessä yli toimialarajojen. Tämä mahdollistaa työntekijöiden ja asiantuntijoiden osallistumisen liittojen ja yhdistysten koulutustilaisuuksiin ja erilaisiin neuvottelukuntiin. Jäsenyydet mahdollistavat myös verkostoitumisen alan eri toimijoiden kesken.
Sosiaali- ja terveystoimialan jäsenyydet ovat vapaaehtoisia.
Työterveysliikelaitos
Työterveysliikelaitos toteaa lausunnossaan, että yhdistykset ja verkostot mahdollistavat työterveyspalveluiden yhteisen kehittämisen sekä toimintatapojen ja tulosten vertailun.
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Valtakunnallisen yhdistys toimii aktiivisesti edunvalvontaroolissa toimialan ajankohtaisissa asioissa ja mahdollistaa valtakunnallisen verkostoyhteistyön.
Lopuksi
Kaupungin talousarvion jäsenmaksuliitteessä on hallintokunnittain lueteltu kaikki ne järjestöt, joihin kaupunki on hallintokuntien esityksestä
kaupunginhallituksen päätöksellä liittynyt. Hallintokunnat maksavat näiden järjestöjen jäsenmaksut talousarviomäärärahoillaan.
Kaupunginhallitus päätti 18.12.2018 antaa vuoden 2019 talousarvion
noudattamisohjeet kaupungin kaikille lauta- ja johtokunnille sekä toimialoille, virastoille ja liikelaitoksille. Vuoden 2019 talousarvion noudattamisohjeen kohdassa 8.13 todetaan, että toimialan tai liikelaitoksen
esityksestä kaupunginhallitus päättää kaupungin liittymisestä järjestöihin. Järjestöistä eroamisesta voi päättää toimialan tai liikelaitoksen
päällikkö. Päätöksestä on toimitettava ilmoitus ao. järjestölle ja pöytäkirjanote kaupunginkansliaan. Mikäli hallintokunta ehdottaa liittymistä
järjestöön, tulee samassa yhteydessä pyrkiä tarkastelemaan hallintokunnan jäsenyyksiä kokonaisuutena ja mahdollisuutta luopua jostakin
jäsenyydestä.
Kaupunginhallitus toteaa, että kaupungin jäsenyyksiä eri yhdistyksissä,
järjestöissä ja verkostoissa tulee arvioida kokonaisvaltaisesti. Siltä osin
kuin jäsenyyksille ei jatkuvan tarkastelun perusteella nähdä enää tarvetta, tulee jäsenyydestä luopua. Tarkastelu tulee tehdä ensisijaisesti
sillä toimialalla tai siinä liikelaitoksessa, jonka toimintaan jäsenyys liittyy
ja sen tulee koskea kaikkia vapaaehtoisuuteen perustuvia jäsenyyksiä
riippumatta niiden jäsen- tai vastaavien maksujen suuruudesta.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109
tiina.leinonen(a)hel.fi

Liitteet
1
2

Valtuutettu Otto Meren aloite
Kaupungin vuoden 2019 talousarvioon sisältyvien jäsenmaksujen erittely

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
Alv.nro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja

6/2019

35 (145)

Asia/5
04.02.2019

Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 28.01.2019 § 70
HEL 2018-007171 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.
Käsittely
28.01.2019 Pöydälle
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Daniel
Sazonovin ehdotuksesta.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109
tiina.leinonen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala 13.11.2018
HEL 2018-007171 T 00 00 03

Kaupunginvaltuutettu Otto Meri ja 16 muuta valtuutettua ovat jättäneet
20.6.2018 aloitteen, jossa pyydetään selvitystä kaupungin jäsenyyksistä eri yhdistyksissä.
Kaupunkiympäristön toimiala on jäsenenä seuraavissa yhdistyksissä:
 Pohjoismaiden Tieteknillisen Liiton PTL Suomen osasto (Nordiska
Vägtekniska Förbundets NVF avdelning i Finland ry)
 Pyöräilykuntien verkosto
 Pyöräilylähetystö (Finnish Cycling Embassy)
 DOCOMOMO Suomi Finland ry (International Working Party for
Documentation and Conservation of Buildings, Sites and Neighbourhoods of the Modern Movement)
 ICOMOS Suomen osasto ry (International Council on Monuments
and Sites)
 Älykkään liikenteen verkosto - ITS Finland Oy
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 Kansainvälinen liikenneturvallisuustutkimuksen verkosto ICTCT (International Co-operation on Theories and Concepts in Traffic Satety, ICTCT) Kh 7.2.2011 §149
 Euroopan pyöräilyjärjestöjen kaupunkiverkosto - Cities for Cyclists
 Sähkölaitteiden kunnosapitoyhdistys, SÄKPY ry
 IFHP International Federation for Housing and planning
 Green Net Finland Oy
 Luonto-Liitto ry
 The International Council for Local Environmental Initiatives, ICLEI
 Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys – Vattenskyddsföreningen för Vanda å och Helsingforsnejden ry
 WUP (World Urban Parks)
 Suomen tieyhdistys
 Viherympäristöliitto
 Energie Cities
 Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto, RAKLI ry
 ArchiMad-kerho; toimittaja Micro Aided Design
 Green Building Council, Finland (FIGBC)
 Pohjoismaiset Rakennuspäivät Suomen osasto - Nordisk Byggdag
Finlands avdelning ry
 WUWM World Union of Wholesale Markets
 Nordisk Forum för torg-, salu- och partihallar (NOFO)
 Delice Network
Pohjoismaiset Rakennuspäivät Suomen osasto - Nordisk Byggdag Finlands avdelning ry on lopettanut toimintansa.
Pohjoismaiden tie- ja liikennefoorumi (PTL) Suomen osasto (Nordiskt vägforums (NVF) finska
avdelning)
Pohjoismaiden tie- ja liikennefoorumi (PTL) Suomen osasto Suomen
osaston tarkoituksena on tie- ja liikennetekniikan alalla edistää tutkimus-, suunnittelu-, kehittämis- ja standardisoimistyötä yhteistoiminnassa liiton muiden pohjoismaiden osastojen, muiden alalla toimivien yhteisöjen, ja tarvittavissa määrin muiden yhteisöjen kanssa suorittamalla ja
suorituttamalla tutkimuksia ja selvityksiä, järjestelemällä kongresseja,
avoimia seminaareja ja keskustelutilaisuuksia, sekä julkaisutoiminnalla.
Helsingin kaupungin kannalta oleellista on jakaa ja saada alaan liittyvää ajankohtaista tietoutta helposti ilman organisaatio- tai muita rajoja.
Kaupungilla on käytössään alalla toimivien asiantuntijoiden verkosto,
johon kuuluu yli 800 jäsentä niin julkiselta kuin yksityiseltä puolelta.
PTL:n jaokset kattavat laajasti tie- ja liikennetekniikan eri osa-alueet.
Kaupunki saa jäsenyydellään hyödynnettäväkseen laajan ja toimivan
tie- ja liikennealan asiantuntijoista muodostuvan verkoston; ajankohtaista tietoa ja osaamisen ja kokemusten arvokasta jakamista; mahdolPostiosoite
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lisuuden osallistua järjestettäviin alan seminaareihin ja kongresseihin,
mahdollisuuden osallistua alan kehittämiseen ja mahdollisuuden edistää yhteistyötä pohjoismaisella tasolla. Jäsenyys mahdollistaa myös
laajempaan kansainväliseen yhteistyöhön, esimerkiksi Baltian Tieliiton
(BRA) tai Maailman Tieliiton (PIARC) kanssa.
Jäsenyys on vapaaehtoista. Jäsenmaksun suuruus on ollut 400 euroa
vuosittain. Jäsenyyttä jatketaan vuonna 2019.
Pyöräilykuntien verkosto
Pyöräilykuntien verkosto ry on kuntien, valtionhallinnon, yritysten, järjestöjen ja muiden tahojen välinen yhteistyöverkosto. Verkoston päätavoite on pyöräilyn ja kävelyn lisääminen kestävinä liikennemuotoina ja
arkiliikuntana, jotka tuottavat hyvinvointia yksilölle, yhteiskunnalle ja
ympäristölle. Helsingin kaupungin hallitus on asettanut pyöräilyn edistämisohjelmassa (2014) kaupungin tavoitteeksi pyöräliikenteen kulkumuoto-osuuden kasvun. Pyöräliikenteen vastaa myös kaupunginhallituksen hyväksymän Liikkumisen kehittämisohjelman (2015) tavoitteisiin. Pyöräliikenteen edistäminen on myös osa Hiilineutraali Helsinki
2035 ohjelmaa (2018) sekä Liikkumisohjelmaa (2018). Pyöräilykuntien
verkosto auttaa Helsinkiä pääsemään asetettuihin tavoitteisiin vahvistamalla Suomen sisäistä yhteistyötä aiheen parissa ja tarjoamalla Helsingille osaamista muista Suomen kunnista.
Jäsenyys on vapaaehtoista. Jäsenmaksu on ollut 1900 euroa vuodessa. Jäsenyyttä jatketaan vuonna 2019.
Pyöräilylähetystö (Finnish Cycling Embassy)
Pyöräilylähetystö edistää pyöräliikenettä kansainvälisen yhteistyön
kautta ja tarjoaa suomalaista osaamista maailmalle. Helsingin kaupungin hallitus on asettanut pyöräilyn edistämisohjelmassa (2014) kaupungin tavoitteeksi pyöräliikenteen kulkumuoto-osuuden kasvun. Pyöräliikenteen vastaa myös kaupunginhallituksen hyväksymän Liikkumisen
kehittämisohjelman (2015) tavoitteisiin. Pyöräliikenteen edistäminen on
myös osa Hiilineutraali Helsinki 2035 ohjelmaa (2018) sekä Liikkumisohjelmaa (2018). Pyöräilylähetystö auttaa Helsinkiä pääsemään asetettuihin tavoitteisiin vahvistamalla kansainvälistä yhteistyötä aiheen
parissa ja tarjoamalla Helsingille osaamista muista maista sekä tekemällä Helsingin pyöräilyosaamista tunnetuksi maailmalla.
Jäsenyys on vapaaehtoinen. Kertaluontoinen liittymismaksu oli 500 euroa. Jäsenyyttä jatketaan vuonna 2019.
DOCOMOMO Suomi Finland ry (International Working Party for Documentation and Conservation of Buildings, Sites and Neighbourhoods of the Modern Movement
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DOCOMOMO Suomi Finland ry (International Working Party for Documentation and Conservation of Buildings, Sites and Neighbourhoods of
the Modern Movement) -yhdistykseen kuuluminen on tärkeää, että rakennussuojelusta vastaavat ovat tietoisia rakennussuojelun alalla tapahtuvasta kehityksestä. Docomomo keskittyy modernin rakennuskannan problematiikkaan, joka on meillä keskeisintä. Kaupunki saa jäsenyyden myötä asiantuntemusta, jolla tärkeitä rakennussuojeluun liittyviä päätöksiä perustellaan.
Yhdistyksen jäsenyys on vapaaehtoista. Yhdistyksen jäsenmaksu on
ollut vuosittain 380 euroa. Jäsenyyttä jatketaan vuonna 2019.
ICOMOS Suomen osasto ry (International Council on Monuments and Sites)
ICOMOS Suomen osasto ry (International Council on Monuments and
Sites) -yhdistykseen kuuluminen on tärkeää, että rakennussuojelusta
vastaavat ovat tietoisia rakennussuojelun ja korjausrakentamisen alalla
tapahtuvasta kehityksestä. Jäsenyys tuo kaupungille asiantuntemusta,
jolla tärkeitä rakennussuojeluun ja korjausrakentamiseen liittyviä päätöksiä perustellaan.
Yhdistyksen jäsenyys on vapaaehtoinen. Vuosittainen jäsenmaksu on
ollut 250 euroa vuodessa. Jäsenyyttä jatketaan vuonna 2019.
Älykkään liikenteen verkosto - ITS Finland Oy
Älykkään liikenteen verkosto – ITS Finland ry. Helsingin kaupunkistrategian 2017 – 2021 mukaan Helsingin tavoitteena on olla maailman
parhaiten digitalisaatiota hyödyntävä kaupunki maailmassa. Liikenteen
osalta tavoitteen saavuttaminen edellyttää kustannustehokkaiden palveluiden ja järjestelmien toteuttamista sekä laaja-alaista verkottumista
koti- ja ulkomaisiin alan toimijoihin. Helsingin verkostojäsenyys ITS Finlandissa edesauttaa tavoitteisiin pääsemistä. Yhdistyksen päätavoitteena on saada aikaan konkreettisia älyliikenteen palveluita Suomessa sekä rakentaa kansainvälistä kontaktiverkostoa. Yhdistys kattaa toimintakulunsa jäsenmaksuihin perustuvalla rahoituksella. Kansallisen älyliikenteen yhdistys, jonka verkostojäsenenä Helsinki on. Yhdistyksen
kautta verkotumme koti- ja ulkomaisten älyliikennetoimijoiden kanssa,
saamme ajankohtaista tietoa älyliikenteen hankkeista ja kehityksestä
Suomessa sekä ulkomailla. Yhdistyksen toiminnassa on mukana tutkimuslaitoksia, julkisorganisaatioita sekä yrityksiä. Verkoston kautta löytyy kattavasti kontakteja ja yhteistyökumppaneita mm. erilaisia alan kokeiluja, pilotteja ja uusien hankkeiden toteutuksia varten. Em. asioiden
edistämien yksin suoraan pelkästään kaupallisten isojen toimijoiden
kanssa ei tuota kaupungin kannalta parasta mahdollista lopputulosta.
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Jäsenyys on vapaaehtoista. Jäsenmaksu on ollut 3780 euroa vuodessa. Jäsenyyttä jatketaan vuonna 2019.
Kansainvälinen liikenneturvallisuustutkimuksen verkosto ICTCT (International Co-operation on
Theories and Concepts in Traffic Satety)
ICTCT-verkoston tavoitteena on edistää liikenneturvallisuustutkimusta,
jossa vaarallisia liikennetilanteita pyritään ennakoimaan muutoin kuin
tapahtuneiden liikenneonnettomuuksien tietoja käyttäen. Periaatteena
on ilmailuturvallisuudesta tuttu ajatus, että onnettomuuksien estämiseen ei tarvittaisi onnettomuuksia. Verkosto pyrkii yhtenäistämään tutkimustoimintaa ja edistämään tulosten hyödyntämistä eri maissa. Verkosto järjestää vuosittain vähintään yhden konferenssin, osallistuu kansainvälisiin työpajoihin ja julkaisee uutiskirjettä. Verkostoon kuuluvat liikenneturvallisuustutkimuksen keskeiset tutkimuslaitokset ja tutkijat
pohjoismaissa ja muualla Euroopassa. Tiedonvaihdon ja Helsingin kaupungilla työskentelevien liikenneturvallisuusasiantuntijoiden verkostoitumisen kannalta jäsenyys on hyödyllistä ja auttaa parantamaan myös
Helsingin liikenneturvallisuutta. Kaupunki hyötyy saamalla kansainvälistä uusinta tutkimustietoa liikenneturvallisuudesta. Lisäksi verkosto auttaa verkostoitumaan kansainvälisten liikenneturvallisuustutkijoiden
kanssa. Tietoja hyödynnetään kehitettäessä Helsingin liikenneturvallisuutta.
Jäsenyys on vapaaehtoista .Jäsenmaksu on ollut 680 euroa vuodessa.
Jäsenyyttä jatketaan vuonna 2019.
Euroopan pyöräilyjärjestöjen kaupunkiverkosto - Cities for Cyclists
Euroopan pyöräilyjärjestöjen kaupunkiverkosto ECF edistää pyöräliikenettä EU:n jäsenmaissa EU:n rahoituksen ja lainsäädännön kautta.
ECF tarjoaa suomalaisille osaamista Euroopan kaupungeista sekä tukea EU-yhteistyöhön. Helsingin kaupungin hallitus on asettanut pyöräilyn edistämisohjelmassa (2014) kaupungin tavoitteeksi pyöräliikenteen
kulkumuoto-osuuden kasvun. Pyöräliikenteen vastaa myös kaupunginhallituksen hyväksymän Liikkumisen kehittämisohjelman (2015) tavoitteisiin. Pyöräliikenteen edistäminen on myös osa Hiilineutraali Helsinki
2035 ohjelmaa (2018) sekä Liikkumisohjelmaa (2018). EFC auttaa Helsinkiä pääsemään asetettuihin tavoitteisiin vahvistamalla yhteistyötä
EU:n sisällä ja tarjoamalla Helsingille osaamista EU-maista. EFC auttaa Helsinkiä pääsemään asetettuihin tavoitteisiin vahvistamalla yhteistyötä EU:n sisällä ja tarjoamalla Helsingille osaamista EU-maiden parhaista käytännöistä.
Jäsenyys on vapaaehtoista. Jäsenmaksu on ollut 2000 euroa vuodessa. Jäsenyyttä jatketaan vuonna 2019.
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Sähkölaitteiden kunnossapitoyhdistys, SÄKPY ry
Kaupunki on Sähkölaitteistojen kunnossapitoyhdistys (SÄKPY ry) -yhdistykseen kuulumisen myötä näköalapaikalla sähkölaitteistojen kunnossapidon kehittämisessä turvallisempaan ja taloudellisempaan suuntaan. Saamme sekä STUL:n koulutuksia että Sähköinfon julkaisuja jäsenhintaan, jolloin niiden hankinta on 20-50% halvempaa.
Jäsenyys on vapaaehtoista. Yhdistyksen vuosimaksu on ollut 700 euroa. Jäsenyyttä jatketaan vuonna 2019.
IFHP (International Federation for Housing and planning)
IFHP on kansainvälinen järjestö, joka edistää maailmanlaajuista yhteistyötä strategisessa kaupunkisuunnittelussa. Verkoston tavoitteena on
mahdollistaa ideoiden ja tietotaidon jakaminen maailmanlaajuisesti sekä parhaiden käytäntöjen hyödyntäminen. IFHP ja Helsingin kaupunki
ovat järjestäneet vuodesta 1995 yhdessä Aalto yliopiston arkkitehtuuri,
kaupunkitutkimuksen ja kaupunkisuunnittelun koulutusohjelmien kanssa Kesäkoulun. Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala osallistuu Kesäkoulun ohjelmaan järjestämällä Helsinkiin liittyviä seminaareja, kaupunkitilan, sosiaalisen yhteenkuuluvuuden ja asukaslähtöisen
yhteistyön esittelyjä, opintoretkiä kärkihankkeisiin ja kiertokäyntejä Suomenlinnaan.
Helsinki hyötyy maailmanlaajuisesta yhteistyöstä eri maiden strategiseen kaupunkisuunnitteluun liittyen. Osallistujia on mm. Kiinasta, Japanista, Kanadasta, USA:sta, Iso-Britanniasta, EU-maista, Venäjältä,
Meksikosta, Argentiinasta, Brasiliasta, Intiasta ja Afrikasta. Helsinki auttaa muotoilemaan osallistujien sosiaalisen tasa-arvon ja taloudellisen
ajattelun ideoita Pohjoismaisen yhteiskunnan näkökulmasta. Useat
osallistujat jatkavat yhteydenpitoa ja vierailevat myös myöhemmin seuraamassa Helsingin kehitystä. Helsingin kokonaisvaltainen kaupunkisuunnittelun lähestymistapa varmistaa, että Kesäkoulussa jaetaan ja
hyödynnetään tärkeimmät päämäärät ja toimintatavat yhdessä Aalto
yliopiston arkkitehtuurin, kaupunkitutkimuksen ja kaupunkisuunnittelun
koulutusohjelmien kanssa.
Yhdistyksen jäsenyys on vapaaehtoista ja Helsinki osallistuu Kesäkoulun ohjelmaan 1200 eurolla. Elokuussa 2019 pidetään 25. kesäkoulu,
jonka yhteyshenkilö Helsingin kaupungilla on Douglas Gordon.
Green Net Finland Oy
Green Net Finland ry on cleantech-alan kehitysverkosto, jonka jäseninä
on kuntia ja seudullisia toimijoita, tutkimus- ja kehitysorganisaatiota sekä cleactech-yrityksiä. Yhdistyksen keskeisenä tavoitteena on edistää
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älykkäiden ja vähähiilisten kaupunkialueiden rakentamista. Yhdistys
valmistelee ja koordinoi laajoja kehityshankkeita (esim. EU-hankehaut)
jäseniensä kanssa ja auttaa rakentamaan yhteistyöverkostoja cleantech-projektien toteuttamiselle. Jäsenyyden myötä Helsinki on ollut mukana useissa GNF:n kehityshankkeissa, parhaillaan on käynnissä mm.
hukkalämpökuormien hyödyntämiseen, varastointiin ja kysyntäjouston
tehostamiseen liittyvä Hukaton-hanke sekä Rakentamisen kiertotalous
kunnissa -hanke. Yhdistys toimii sillanrakentajana kaupungin, tutkimuslaitosten ja cleantech-yritysten yhteistyölle, ja toiminta edistää osaltaan
Helsingin hiilineutraaliustavoitteita. Jäsenyys on vapaaehtoista. Jäsenmaksu on 800 euroa vuodessa. Jäsenyys jatkuu vuonna 2019.
Jäsenyys on vapaaehtoista. Jäsenmaksu on ollut 800 euroa vuodessa.
Jäsenyyttä jatketaan vuonna 2019.
Luonto-Liitto ry
Luonto-Liitto on lasten ja nuorten oma ympäristöjärjestö. Helsingin kaupunki on liittynyt järjestön tukijäseneksi jo 90-luvulla, jäsenyyden myötä
kaupunki on mukana edistämässä helsinkiläisten lasten ja nuorten
luontokasvatus- ja ympäristönsuojelutyötä. Yhteistyötä on tehty pitkään
mm. Helsingin kaupungin opettajien kouluttamisessa luontokasvatuksessa. Järjestön keskustoimisto sijaitsee Helsingissä, mikä on mahdollistanut lukuisten yhteisten tilaisuuksien ja projektien toteuttamisen
(esim. Merenranta kutsuu -kirja v. 2014). Viime vuosina Luonto-Liiton
kanssa on tehty yhteistyötä erityisesti talviseurannan toteuttamisessa
www.talviseuranta.fi, minkä tuloksia kaupungin ympäristöpalvelut hyödyntää vuosittain.
Jäsenyys on vapaaehtoinen. Jäsenmaksu on ollut 200 euroa vuodessa. Jäsenyyttä jatketaan vuonna 2019.
ICLEI The International Council for Local Environmental Initiatives
ICLEI on yli 1500 kaupungin, kunnan ja seudullisen toimijan maailmanlaajuinen ympäristöverkosto, jonka tavoitteena on edistää paikallisen
tason ilmasto- ja ympäristönsuojelutyötä ja kv-yhteistyötä kuntien välillä. Suomessa esimerkiksi kaikki kuutoskaupungit ovat ICLEI:n jäseniä.
Helsinki on ollut pitkään mukana erityisesti kuntien ilmastonmuutoksen
hillinnän ja sopeutumisen työtä tukevissa ilmastoverkostoissa, kuten
vuosina 1998-2018 toteutetussa kuntien ilmastokampanjassa (Cities for
Climate Protection). Ilmastoverkostojen kautta on saatu toimintamalleja
ja tukea tavoitteellisen ilmastotyön toteuttamiseen, sekä esimerkiksi
työkaluja ja konsultointia kasvihuonekaasupäästölaskentaan. Erittäin
arvokasta on verkoston mahdollistama hyvä tiedonvälitys ja parhaiden
käytäntöjen jakaminen samankaltaisten edelläkävijäkaupunkien kanssa. Helsinki on lisäksi ollut aktiivisesti mukana ICLEI:n koordinoimassa
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kestävien julkisten hankintojen kansainvälisessä Procura+-verkostossa. Verkoston varapuheenjohtana toimii tällä hetkellä apulaispormestari
Anni Sinnemäki.
Jäsenyys on vapaaehtoista. Jäsenmaksu on ollut 4 500 euroa vuodessa. Jäsenyys jatkuu vuonna 2019.
Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys (Vattenskyddsföreningen för Vanda å
och Helsingforsnejden ry )
Yhdistykseen kuulumisella on erittäin tärkeä merkitys kaupungille vesiensuojelussa. Yhdistys hoitaa Vantaanjoen vedenlaadun seurannan
ja raportoinnin jäsenkunnille sekä toteuttaa vesistön kuormitusta vähentäviä toimia. Vastuut sisältävät mm. veden laadun yhteistarkkailu,
jätevedenpuhdistamoiden tarkkailu ja käytön neuvonta, vesistön yleisen tilan ja hajakuormituksen vaikutusten seuranta, vesiensuojelun ja
muun ympäristönsuojelun edistäminen, vesistön virkistyskäytön kehittäminen, pohjavesiasiat, erillisiä projekteja vesistön tilan parantamiseksi,
valistusta ja neuvontaa sekä tilaustutkimuksia jäsenistölle. Vantaanjoen
kuormitus on merkittävimpiä Helsingin rannikkovesien tilaa heikentäviä
tekijöitä. Toiminnalla parannetaan Helsingin rannikkovesien tilaa. Yhdistykseen kuuluu Helsingin kaupungin lisäksi 26 jäsentä (7 muuta kuntaa, 7 teollisuuslaitosta ja 12 muuta yhteisöä tai yhdistystä).
Jäsenyys on vapaaehtoinen. Jäsenmaksu on ollut vuodessa 63 000
euroa. Jäsenyyttä jatketaan vuonna 2019.
WUP (World Urban Parks)
WUP:n kautta kaupunki saa kansainvälistä ajantasaista tietoa viheralueista, ilmastonmuutoksista, kansallispuistoista. Sen avulla tehdään
sekä pohjoismaista että maailman laajuista yhteistyötä. Kaupunki saa
myös eri viheralaan liittyviä tilastoja ja tietoa alan uusista trendeistä,
kestävistä ratkaisuista sekä innovatiivisista hankkeista. Yllämainittuja
tietoja joiden hyödyntämisessä on käytännössä on varmasti hyötyä.
Käsittääkseni älyroska-astiat on mm. tätä kanavaa kautta tulleet Suomeen tietoisuuden saavuttamisen avulla kyseisessä yhdistyksessä
Jäsenyys on vapaaehtoista. Jäsenmaksu on ollut 1800 euroa vuodessa. Jäsenyyttä jatketaan vuonna 2019.
Suomen tieyhdistys
Suomen tieyhdistys on Suomessa alan merkittävin yhdistys, joka järjestää kaupunkiympäristön alalla joka toinen vuosi kaksi keskeistä seminaaria, Talvitiepäivät ja Tie&Liikenne-päivät. Seminaarit ovat tärkeitä
koulutuksen ja verkostoitumisen kannalta. Alallemme ei ole suoraa
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koulutusta, vaan joudumme kouluttamaan osaajat työn ohessa. Keskeistä mm uusien henkilöiden perehdyttämisessä on osallistua Talvitiepäiville (talvihoidon tilaajat) ja tilaisuudet ovat tärkeitä jo pidempään
meillä työskennelleille. Tilaisuuksissa keskeisintä on uuden tiedon jakaminen ja saaminen, verkostoituminen alan toimijoiden kanssa (konsultit, urakoitsijat) sekä tutustuminen uusiin toimintamalleihin ja kalustoon.
Jäsenille kuuluu myös ammattialan julkaisu sekä alennus yhdistyksen
tapahtumiin osallistumisesta
Jäsenyys on vapaaehtoista. Jäsenmaksu on ollut 990 euroa. Jäsenyyttä jatketaan vuonna 2019
Viherympäristöliitto
Viherympäristöliitto on Suomen kattojärjestö (kuuluu myös WUP). Kouluttaa viheralaa ja tiedottaa ajankohtaisista hankkeista sekä tapahtumista kotimaassa että maailmalla. Kaupunki saa ajantasaista tietoa ja
on osana vaikuttamassa viheralueiden kehittämiseen yhdessä muiden
kotimaisten toimijoiden (kaupunkien ja kuntien sekä oppilaitosten)
kanssa. Jäsenet saavat käyttöönsä kotimaisia viheralueiden tilastoja,
Suomessa toteutettuja kokeiluja maailmalla tehdyistä hankkeista. Kotimaan sääoloissa tehdyillä kokeiluilla (usein oppilaitosvetoisia) on merkitystä alan kehittymiseen.
Jäsenyys on vapaaehtoista. Helsingin kaupunki on perustajajäseniä.
Kannatusjäsenmaksu on ollut 1500 euroa. Jäsenyyttä jatketaan vuonna
2019.
Energie Cities
Energy Cities (ent. Energie-Cités) on eurooppalainen kaupunkiverkosto, johon Helsinki on kuulunut 90-luvun lopulta lähtien. Yhdistyksen tavoite on vahvistaa kaupunkien roolia ja osaamista kestävän energiantuotannon ja –käytön osalta sekä edustaa EU:ssa kaupunkien intressejä ja vaikuttaa EU:n politiikkaan energiaan, ympäristönsuojeluun ja kaupunkipolitiikkaan liittyvillä osa-alueilla. Verkostoon kuuluu suoraan ja
alueellisten jäsenverkostojen kautta yli tuhat kaupunkia 30 eri maasta.
Energy Cities on aktiivinen verkosto, joka tarjoaa jäsenilleen arvokasta
tietoa EU:n energiapolitiikasta, vertaistietoa muiden kaupunkien energia- ja ilmastotyöstä sekä hyvin koordinoituja EU-rahoitteisia kehityshankkeita em. aihepiireihin liittyen. Helsinki on osallistunut useisiin
hankkeisiin, joissa kaupungin osaaminen on kasvanut. EU:ssa Energy
Cities pitää esillä kaupunkien aktiivisuutta ja edistyksellisyyttä ilmastonmuutoksen haasteisiin vastaamisessa verrattuna valtioiden hitaampaan
toimintaan. Energy Cities on hoitanut Covenant of Mayorsin (EU:n ilmasto- ja energiasopimus, jossa Helsinki on mukana) hallinnollista toiPostiosoite
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mintaa ko. sitoumuksen alusta lähtien ts. pyörittää Covenant of Mayors
Officea Brysselissä. Energy Citiesillä on myös oma toimisto Brysselissä. Ryj Pekka Sauri toimi Energy Citiesin hallituksessa useamman kaksivuotiskauden 2010-luvulla ja toi kaupungille paljon myönteistä näkyvyyttä edistyksellisenä energiatehokkuus- ja ilmastotoimijana. Hallituspaikka oli katkolla juuri ennen edellisiä kunnallisvaaleja ja seuraava
hallitusjäsenten valinta on keväällä 2020.
Yhdistykseen kuuluminen luo hyödyllisiä kontakteja muiden eurooppalaisten kaupunkien ilmasto- ja energia-asiantuntijoihin. Yhdistyksen
kautta saa käytännön kokemuksia ja esimerkkejä muiden kaupunkien
energiatehokkuus- ja uusiutuvan energian hankkeista, tilaisuuksia
myönteiseen näkyvyyteen ilmasto-, energia ja smart city -asioissa.
Vuosittain tulee useita EU-hanke-ehdotuksia sekä kokemuksen perusteella hyvin valmisteltuja ja koordinoituja hankkeita silloin kun päätämme osallistua. Yhdistyksestä saa ajantasaista tietoa EU:n ajankohtaisista energia- ja ilmastoasioista, valmisteilla olevista linjauksista sekä
myös sisäpiirin tietoa Covenant of Mayors –verkoston tilanteesta, valmistelusta ja tulevista muutoksista. Energy Cities järjestää jäsenilleen
koulutuksia ja webinaareja sekä toimittaa uutiskirjeinä tietoa ajankohtaisista asioista ja EU:ssa valmisteltavana olevista energia- ja ilmastoasioista.
Jäsenyys on vapaaehtoista. Jäsenmaksu on ollut 5500 euroa vuosittain. Jäsenyyttä jatketaan vuonna 2019.
Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto, RAKLI ry
Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI eri Suomen kiinteistöalan
ja rakennuttamisen ammattimaisten toimijoiden liitto. RAKLIn jäsenistö
koostuu Suomen merkittävimmistä asuntojen, toimitilojen ja infran
omistajista, rakennuttajista, kiinteistösijoittajista ja kiinteistönjohtamispalveluja tarjoavista yhteisöistä. Jäsenistö omistaa noin puolet Suomen
toimitilakiinteistöistä, merkittävän osan tuetuista ja vapaarahoitteisista
vuokra-asunnoista sekä suurimman osan rakennetusta infrastruktuurista.
Helsingin kaupunki on yksi Suomen suurimmista kiinteistöjen ja infran
omistajista. RAKLI tarjoaa tietoa muun muassa kiinteistö- ja rakentamisalasta, sen suhdanteista ja muutoksista sekä parhaista käytännöistä.
RAKLI toimii tilaajia edustavana osapuolena alan neuvotteluissa. Kaudella 2018-2019 Helsingin kaupunki on mukana liiton Yhdyskunta ja infra –johtoryhmässä sekä kaikissa toimikunnissa: Rakennuttaminen,
Käyttö ja ylläpito, Sijoittaminen.
Esimerkiksi Käyttö ja ylläpito –toimikunta edistää kiinteistöjen käyttäjien
tavoitteiden toteutumista. Tähän ryhmään osallistumalla olemme mukaPostiosoite
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na ylläpidon käytäntöjen kehittämisessä valtakunnallisesti. Johtoryhmäja toimikuntatyöskentelyn kautta kaupunki pääsee vaikuttamaan kiinteistö- ja rakennusalan toimintaan. Olemme mm. RAKLIn kautta pätevyyslautakunnissa valvomassa alan pätevyyksien myöntämistä. Lähes
kaikki RAKLIn toiminnat tukevat Helsingin tavoitteita ja toimintaa niin
lainsäädäntövaikuttamisen kuin toimialan kehittämisen kannalta. Toiminnan kautta Kaupunkiympäristön toimiala saa vahvan verkoston alan
ammattilaisia omiensa rinnalle.
RAKLI toiminnan piiriin kuuluvat rakennetun ympäristön asiat kaupunkisuunnittelusta rakennuttamiseen ja ylläpitoon kiinteistöstrategioita
unohtamatta. Hyödyt ovat mm. rakennetun ympäristön säädösympäristöön vaikuttaminen, moninainen kehitystoiminta uusista urakkamuodoista oppimisympäristöihin ja yhteiskehitysprojekteihin (esim. hankintaklinikat), tulevaisuuden ennakointi ja toimintaympäristön muutokset ja
niiden vaikutukset, kattava ammattilaisverkosto osaajia sekä kohdennettu viestintä eri asiantuntijoille. RAKLI on myös tärkeä yhteistyökumppani ja koordinaattori alan sopimusmallien ja tehtäväluetteloiden
kehittämisessä.
RAKLI järjestää koulutuksia ja yhteisiä tietoiskutyyppisiä tilaisuuksia jäsenistölleen. Nämä tilaisuudet ovat hyödyllisiä sekä uusimman tiedon
saannin että verkostoitumisen kannalta
Koulutuksiin RAKLIn jäsenet saavat yleensä merkittävän alennuksen,
esim. rakennuttajapäivät, rakennuttajakurssit jne. RAKLI on tärkeä yhteistyökumppani ja linkki alan tutkimuksen ja toimijoiden kanssa. Esimerkiksi digitalisaation edistäminen kiinteistöalalla on merkittävässä
roolissa RAKLIn toiminnassa (mm. kiradigi) ja saamme sieltä paljon kokemuksia ja näkemystä omaan digitalisaation edistämiseen. RAKLIn
merkitys erityisesti Rakennukset ja ylseiset alueet -palvelukokonaisuuden toiminnassa on suuri.
Jäsenyys on vapaaehtoista. Vuotuinen jäsenmaksu on ollut 25 000 euroa. Kaupunki jatkaa jäsenyyttä vuonna 2019.
ArchiMad-kerho; toimittaja Micro Aided Design
Archimad on tietomallinnusohjelma Archicad:in käyttäjien yhteisö. Tietomallinnuksen kehittäminen on osa kaupungin strategian mukaista digitalisaatiota. Yhteisö jakaa tukea, tietoa ja koulutusta jäsenilleen. Jäsenyys mahdollistaa osallistumisen tietomallinnuskoulutuksiin ja tapahtumiin
Jäsenyys on vapaaehtoista. Jäsenmaksu on ollut noin 600 euroa vuodessa, mutta se sisältää 2 koulutuspaikkaa. Jäsenyys jatkuu vuonna
2019.
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Green Building Council Finland (FIGBC)
Green Building Council Finland on voittoa tavoittelematon yhdistys, joka perustettiin 2010. FIGBC:n keskeisimpiä tehtäviä ovat rakennettuun
ympäristöön liittyvien kestävän kehityksen käytäntöjen ja kiinteistöjen
ympäristöluokitusten edistäminen, Suomen kytkeminen osaksi kansainvälistä Green Building Council -verkostoa, tiedon ja osaamisen välittäminen sekä vuoropuhelun ja keskustelun aktivointi. FIGBC:n tavoitteena on tuoda kestävän kehityksen näkökulma luonnolliseksi osaksi kaikkea kiinteistö- ja rakentamisalan toimintaa. FIGBC edistää uusien, innovatiivisten ratkaisujen hyödyntämistä ja tuottaa puolueetonta tietoa
jäsenorganisaatioiden päätösten pohjaksi. FIGBC:n jäseniksi voivat liittyä ammattimaisesti toimivat kiinteistöjen omistajat, rakennuttajat, kiinteistöjen käyttäjät, kiinteistö- ja käyttäjäpalvelujen tuottajat, suunnittelijat, rakentajat sekä kaupalliset ja teolliset yritykset. Jäseniä ja yhteistyöjäseniä on yhteensä yli 120 kpl. Green Building Council Finland ja
muut 92 kansallista yhdistystä kuuluvat maailmanlaajuiseen World
Green Building Council -verkostoon, jonka jäseninä on yli 25 000 organisaatiota.
Strategiansa mukaisesti Helsingin energiatehokkuusnormit ovat kansallista vähimmäistasoa kunnianhimoisemmat ja huolehtii vastuun kantamisesta ilmastonmuutokseen liittyen. Kaupungin oman toiminnan suorista kasvihuonekaasupäästöistä yli 90 % syntyy rakennusten energiankäytöstä, joten rakennusten ja rakentamisen ilmastovaikutusten vähentäminen ja energiatehokkuuden parantaminen ovat ensiarvoisen tärkeitä toimenpiteitä energiantuotannon päästöjen vähentämisen ohella.
Suomen GBC-verkostossa mukana oleminen varmistaa pysymisen
ajan tasalla alan muiden toimijoiden näkemyksistä, asiantuntemuksesta
ja kokemuksista sekä yhteisten kannanottojen valmistelun esimerkiksi
rakentamista ja rakennusten kestävää kehitystä koskeviin määräyksiin.
Kaudella 2018-2019 Helsingin kaupunki on mukana seuraavissa toimikunnissa: Kestävä infra, Energia, Kestävät alueet, Kiinteistöjen ympäristösertifiointi ja luokitustyökalut ja Kiinteistöjohtaminen.
GBC tukee jäsenistön toimintaa monin tavoin. Se kehittää itse tai on
mukana kehitystyössä liittyen mm. ympäristöluokituksiin ja elinkaarimittareihin. GBC tarjoaa jäsenilleen tukea ja neuvontaa alueiden ja rakennusten kestävään kehitykseen liittyen, tällä hetkellä tukea myös ostetaan aluerakentamisessa tontinluovutusehtojen täyttymisen neuvontaan ja ohjaukseen. Jäsenyyden ja toimikuntatyöskentelyn kautta Helsinki saa mahdollisuuden vaikuttaa siihen, että GBC:n toiminta ja kehityshankkeet liittyvät myös Helsingin kannalta merkittäviin asioihin ja
edistävät osaamisen kehittämistä sekä alalla yleisesti että kaupungin
omassa henkilöstössä. Jäsenet voivat myös osallistua kehityshankkeisiin projektipartnereina tai pilot-alustoina. GBC tarjoaa yhden kanavan
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saada yksityiskohtaisesti käsitellyt näkemykset rakennusten ja rakentamisen kestävään kehitykseen liittyvien lainsäädäntömuutosten valmistelusta. GBC järjestää jäsenistölleen koulutuksia, webinaareja, ajankohtaisiin aiheisiin keskittyviä Vihreä Foorumi –tilaisuuksia sekä muita
verkostoitumistilaisuuksia, näistä suurin osa on jäsenille ilmaisia.
Jäsenyys on vapaaehtoista. Jäsenmaksu on ollut 3500 euroa vuodessa. Jäsenyyttä jatketaan vuonna 2019
WUWM World Union of Wholesale Markets
WUWM on kansainvälinen, yleishyödylllinen yhdistys, jonka jäsenet
edustavat tukku-, halli- ja toritoimintoja ympäri maailmaa. Yhdistys on
perustettu vuonna 1955. WUWM tarjoaa jäsenilleen foorumin ja yhteistyökentän arkipäiväisten ongelmien kuin markkinoinnin ja kehittämishankkeiden ympärillä. Ajankohtaiset asiat niin ruoan turvallisuuden ja
terveellisyyden, hygienian, kylmäketjun ja ympäristöystävällisyyden sekä erityisesti ilmastonmuutoksen huomioiminen on tärkeää eri puolilla
maailmaa. Nämä ja muut ajankohtaiset aiheet puhuttavat kaikkialla ja
tapaamisissa näistä kuullaan merkittäviä alustuksia ja keskusteluja.
Tukkutori/Helsingin kaupunki on ollut organisaation jäsen jo vuosikymmeniä. Tukkutorin edellinen toimitusjohtaja Timo Taulavuori oli hallituksen jäsen useita vuosia vuoteen 2016 asti. Organisaatio on järjestänyt
kaksi tapaamista vuodessa, keväällä Euroopassa ja syksyllä kauempana. Jatkossa järjestetään vain yksi tapaaminen vuodessa.
Jäsenyys on vapaaehtoista. Jäsenmaksu on ollut 1100 euroa. Jäsenyyttä jatketaan vuonna 2019.
Nordisk Forum för torg-, salu- och partihallar (NOFO)
NOFO on pohjoismainen yhteisö pääkaupunkien tori- ja hallitoimijoiden kesken. Yhteisiä tapaamisia järjestetään kerran vuodessa. Suoria
kontakteja tapahtuu useasti ympäri vuoden. Esimerkiksi Tukholmassa
tehtiin väistötilahalli vuotta ennen kuin Hakaniemessä ja ajatusten ja
kokemusten vaihdosta oli hyötyä kummallekin osapuolelle.
Jäsenyys on vapaaehtoista. Jäsenmaksu on ollut 400 euroa vuodessa
ja sillä kustannetaan isäntäkaupungin järjestämä virallinen ohjelma
vuotuisessa tapaamisessa. Tukkutori pitää tärkeänä pohjoismaista yhteistyötä.
Delice Network
Delice Network (on paremminkin alan yhteistyöverkosto kuin yhdistys/
säätiö ). Delice Network on globaali toimielin, jonka strateginen päätavoite on kohdealueen turismin lisääminen gastronomian ja ruokakultPostiosoite
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tuurin keinoin. Nyt verkostossa on mukana 25 eri kaupunkia eri puolilta
maailmaa. Viimeksi on valittu mukaan verkostoon Busan Koreasta ja
Tucson USA:sta. Verkoston toimisto sijaitsee Ranskan ruokapääkaupungissa Lyonissa.
Verkosto tarjoaa mahdollisuuden olemalla aktiivinen hyvien ideoiden ja
hyvien käytäntöjen siirtoon sekä osaamisen kehittämiseen. Verkosto
palvelee myös erilaisiin tapahtumiin erilaisten ruokakulttuureiden tuomista, esimerkiksi kumppaneiden kokkeja paikallisen tapahtumaan/ erikoisviikoille. Verkosto mahdollistaa myös osaltaan kansainvälistä markkinointia kustannustehokkaasti.
Verkoston jäsenyys on vapaaehtoista (kynnys päästä jäseneksi on korkea). Jäseneksi hyväksytään vain kaupunginjohtajan/pormestarin hakemuksesta ja muiden hyväksyessä.
Jäsenyys on vapaaehtoista. Helsinki on mukana 2019 verkoston toiminnassa ja aktiivinen toimija. Helsingillä on tällä kaudella verkostossa
hallituspaikka (Helsinkiä edustaa tukkutorin päällikkö, tällä hetkellä vs.
päällikkö). Ensi vuoden vuosikokouksessa järjestetään uudestaan hallituksen kokoonpanoa.
Lisätiedot
Mikko Ravantti, hallintopäällikkö, puhelin: 310 36559
mikko.ravantti(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Liikenneliikelaitos 19.10.2018
HEL 2018-007171 T 00 00 03

Liikenneliikelaitos antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon
koskien valtuutettu Otto Meren ym. aloitetta Selvitys Helsingin kaupungin jäsenyyksistä eri yhdistyksissä.
Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos (HKL) on jäsenenä kolmessa
joukkoliikennealan yhdistyksessä:
 Suomen paikallisliikenneliitto – Finlands lokaltrafikförbund ry
 Union Internationale des Transports Publiques (UITP)
 Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV)
Yhdistykset ovat kansallisia ja kansainvälisiä järjestöjä, jotka edistävät
joukkoliikenne- ja kaupunkiraideliikennealan parhaiten käytäntöjen ja
tietojen jakamista sekä yhteistyötä alan toimijoiden välillä ja HKL:n henkilökunnan ammatillisen kehityksen ylläpitoa.
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Paikallisliikenneliiton kannattajajäsenenä HKL on mukana Suomen paikallisliikenteen järjestämisestä vastaavien kaupunkien ja kaupunkiseutujen viranomaisten yhteistyössä Suomen joukkoliikennealan kehittämiseksi ja kehittämisen edistämiseksi.
UITP:n jäsenenä HKL on mukana laajimmassa kansainvälisessä joukkoliikennealan järjestössä, jonka puitteissa HKL:llä on mahdollisuudet
käyttää järjestön laajoja tietovarantoja Helsingin alueen kaupunkiraideliikenteen kehittämiseen ja pysyä mukana alan parhaista käytännöistä
ympäri maailmaa sekä edistää Helsingin kaupunkiraideliikenteen kehitystä edellä mainittuja hyödyntäen.
VDV:n jäsenenä HKL pääsee hyödyntämään kaupunkiraideliikennealalla Suomea huomattavasti kehittyneemmän Saksan teknisiä ratkaisuja
alalla sekä mahdollisuuksien mukaan saamaan apua sikäläisten joukkoliikennetoimijoiden osaamisesta oman toimintansa kehittämiseen.
HKL:n jäsenyys kaikissa näissä yhdistyksissä on vapaaehtoista.
Jäsenyyksien aiheuttamat kustannukset HKL:lle ovat vuosittain (vuoden 2018 jäsenmaksujen perusteella) yhteensä n. 26.500 euroa, jotka
jakaantuvat seuraavasti:
 Suomen paikallisliikenneliitto 1.700 euroa
 Union Internationale des Transports Publiques 18.260 euroa
 Verband Deutscher Verkehrsunternehmen 6.500 euroa
Lisätiedot
Rain Mutka, hallintopäällikkö, puhelin: 310 35108
rain.mutka(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 16.10.2018 § 195
HEL 2018-007171 T 00 00 03

Lausunto
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää valtuustoaloitteessa esitettyä
selvitystä eri järjestöjen ja yhdistysten jäsenyyksien merkityksen kaupungin toiminnan kannalta tarpeellisena ja ajankohtaisena. Kaupungin
organisaatiouudistuksen jälkeinen aika on hyvä ajankohta tarkastella
jäsenyyksiä, niiden tämän hetkistä merkitystä kaupungille ja mahdollisia päällekkäisyyksiä jäsenyyksissä. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla
on uusien jäsenyyksien osalta noudatettu vuoden 2018 talousarvion
noudattamisohjeita, jonka mukaan mikäli hallintokunta ehdottaa liittymistä järjestöön, tulee samassa yhteydessä pyrkiä tarkastelemaan halPostiosoite
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lintokunnan jäsenyyksiä kokonaisuutena ja mahdollisuutta luopua jostakin jäsenyydestä.
Lautakunta toteaa samalla, että kulttuurin ja vapaa-ajan toimialla on
erittäin tarpeellista ylläpitää kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä sekä luoda myös uusia verkostoja ja niiden kautta benchmarkata toimintamalleja. Erityisesti kulttuuripalvelukokonaisuudessa jäsenyydet eri yhdistyksissä ja järjestöissä ovat usein sekä verkostoitumisen kannalta
että myös kustannuksiltaan tehokas tapa toimia. Kaikki toimialan jäsenyydet järjestöissä ja yhdistyksissä ovat vapaaehtoisia.
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan jäsenyydet:
Kaupunginkirjasto
International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)
Kirjastoalan merkittävin kansainvälinen järjestö, jonka tarkoitus on jakaa tietoa ja osaamista sekä verkottaa alan toimijoita. Järjestö toimii
vuotuisen maailmankongressin sekä asiantuntijajaostojen kautta, joissa
molemmissa Helsingin kaupunginkirjastolla on aktiivinen rooli. Kaupunginkirjastolla on edustaja metropolikaupunkien ja kestävän kehityksen
jaostoissa. Helsinki tunnetaan kansainvälisesti edelläkävijänä, mitä roolia keskustakirjasto Oodin avautuminen entisestään vahvistaa. IFLAn
maailmankongressi pidettiin Helsingissä 2012 (n. 4 100 osallistujaa).
IFLAn Metropolitan Libraries -jaoston kokous järjestetään Helsingissä
2019. Jäsenmaksu on 595 euroa vuodessa.
RFIDlab Finland ry
Kaupunginkirjastossa käyttöönotettu RFID-teknologia on osa kaupungin digitalisaation toteuttamista. RFIDLab Finland ry on neutraali, voittoa tavoittelematon yhdistys, joka edistää Suomessa toimivien organisaatioiden tehokkuutta tunnistusteknologian avulla. Yhdistyksen kautta
kaupunki tavoittaa myös alalla toimivat kansainväliset yritykset, jotka
tuottavat ja kehittävät RFID tekniikkaa eri prosesseihin. Yhdistyksen jäsenmaksu on 1 575 euroa (alv. 0 %), ja se oikeuttaa yhdistyksen järjestämään edulliseen koulutukseen ja jopa maksuttomaan konsultointiin.
Myös muut kaupungin toimijat voivat hyödyntää samaa jäsenyyttä.
International Association of Music Libraries (IAML)
Musiikkikirjastotoimijoiden kansainvälinen järjestö, jonka jäsenyys mahdollistaa musiikkiin erikoistuneiden kirjastoasiantuntijoiden ammatillisen
verkottumisen, tietojen vaihdon, oppimisen ja kokemusten jakamisen.
Kaupunginorkesteri on järjestön välillinen jäsen Suomen Musiikkikirjastoyhdistyksen kautta. Jäsenmaksu on 100 euroa vuodessa.
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HAM - Helsingin kaupungin taidemuseo
ICOM, International Council of Museums
ICOM on kansainvälinen museoneuvosto, joka on perustettu 1946 ajamaan museoalaan liittyviä asioita. Järjestö on epäkaupallinen, hallituksista riippumaton ja UNESCOn alainen. Siihen kuuluu 17 000 jäsentä
lähes 150 valtiosta. Kansainväliset komiteat ovat olennainen osa
ICOM: in toimintaa. Helsingin kaupungin taidemuseo tulee esittämään
myös liittymistä järjestöjäsenenä yhteen komiteaan: CIMAM:iin (International Committee for Museums and Collections of Modern Art). ICOMin jäsenyys on tärkeä kansainvälisten verkostojen ylläpitämisen kannalta. Järjestetyt seminaarit ovat merkittäviä ammatillisen koulutuksen
kannalta. Jäsenmaksu vuodessa on 747 euroa. Edut sisältävät mm.
kolme jäsenkorttia museon nimellä; mahdollisuuden liittyä äänestäväksi
jäseneksi yhteen kansainväliseen komiteaan; ICOM News-lehden; sekä asiantuntijapalveluita (on-line keskustelufoorumi, Unesco-Icom Museum Information Centre).
Engage International
Järjestö on museopedagogian järjestö. Sen tehtävänä on edistää kuvataiteen fyysistä ja henkistä saavutettavuutta sekä edistää alan hyviä
käytäntöjä. Järjestö järjestää konferensseja ja seminaareja. Taidemuseon yleisötyön yksikkö edistää hyviä käytäntöjä aluetaidemuseotoiminnan yhtenä painopisteenä. Jäsenmaksu vuodessa on £ 209 (noin
250 euroa). Edut sisältävät viisi jäsenkorttia taidemuseon nimeämille
työntekijöille. Nämä nimetyt museoalan ammattilaiset saavat mm. osallistua järjestön koulutustilaisuuksiin sekä alennuksia konferenssimaksuista.
Suomen Museoliitto – Finlands museiförbund rf (jäsenenä Helsingin kaupunki)
Museoalan keskusjärjestö, jonka keskeisenä tehtävänä on valvoa museoiden etuja ja edustaa niitä alan yhteisissä kysymyksissä. Taidemuseolla on kaupunginmuseon kanssa yhteensä kolme edustajaa vuosikokouksessa. Jäsenmaksu vuodessa on 2 000 euroa. (ks. myös kohta
kaupunginmuseo)
Sponsorointi & Tapahtumamarkkinointi ry
Taidemuseon johtokunta päätti (12.4.2016, § 41) esittää kaupunginhallitukselle, että se päättäisi liittymisestä Sponsorointi & Tapahtumamarkkinointi ry:n jäseneksi. Jäsenyyden vuosimaksu on 2 000 euroa (alv 0
%). Koska markkinointi- ja viestintätoiminnot ovat siirtyneet toimialalle,
taidemuseo tulee esittämään, että taidemuseo luopuu Sponsorointi- ja
tapahtumamarkkinointi ry:n jäsenyydestä.
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Sen sijaan taidemuseo tulee esittämään liittymistä International Biennial Associationin jäseneksi. Jäsenyyden vuosimaksu on 200 euroa.
Jäsenyyden perusteena on Helsinki Biennaali 2020. International Biennial Associationin jäsenyys vahvistaa verkostoja eri biennaalien ja taiteen eri ammattilaisten kesken.
HAMin jäsenyydet eri järjestöissä ja yhdistyksissä ovat vapaaehtoisia,
mutta toiminnan, tiedon välittymisen ja verkostojen ylläpitämisen kannalta hyödyllisiä ja jopa välttämättömiä
Yleiset kulttuuripalvelut
Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto (jäsenenä Helsingin kaupunki)
Helsinki on kaupunginhallituksen 27.4.2015 tekemällä päätöksellä Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton perustajajäsen. Liitto on perustettu
toukokuussa 2015 valtakunnalliseksi lastenkulttuurikeskusten yhteistyöjärjestöksi. Sitä edelsi yli kymmenen vuotta järjestäytymättömänä
verkostona toiminut Lastenkulttuurikeskusten verkosto, joka alkuvuosina tunnettiin myös Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamana Taikalamppu-verkostona.
On ehdottoman tärkeää, että Annantalo Helsingin kaupungin lastenkulttuurikeskuksena kuuluu valtakunnalliseen verkostoon. Verkoston tarkoituksena on edistää ammattimaisesti toimivien lasten- ja nuorten kulttuurikeskusten toimintaedellytyksiä, lastenkulttuuritoiminnan yleistä kehitystä ja tunnetuksi tekemistä, vahvistaa lastenkulttuurin osaamista
Suomessa sekä toimia jäsentensä yhteistyöelimenä. Lisäksi yhdistyksen tarkoituksena on mahdollistaa ja koordinoida valtakunnallista ja
kansainvälistä yhteistyötä tasa-arvoisen ja hyvinvointia tukevan lastenkulttuuritoiminnan kehittämiseksi.
Liiton kautta Helsinki ja erityisesti Annantalo on mukana valtakunnallisessa lastenkulttuurityössä. Liiton jäsenmaksu on 370 euroa vuodessa
ja summa maksetaan Annantalon toimintabudjetista.
Artistic International Association small size (jäsenenä Helsingin kaupunki)
Helsinki on ollut vuodesta 2008 jäsenenä Artistic International Association small size -yhdistyksessä, joka toimii verkostona nimellä Small size
network. Verkosto tukee pienille lapsille suunnattua taidetoimintaa ja
puolustaa kaikkein pienimpien yhtäläistä oikeutta taiteeseen ja kulttuuriin. Verkoston jäsenet ovat pääosin esittävän taiteen alalta.
Annantalo liittyi yhdistykseen samalla kun se osallistui yhdentoista
muun lastenkulttuuritoimijan kanssa Eu:n kulttuuriohjelman hakuun.

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
Alv.nro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja

6/2019

53 (145)

Asia/5
04.02.2019

Hanke hyväksyttiin ja viiden vuoden ajan kehitettiin Eu-rahoituksen turvin toimintamalleja, joilla perheen pienimmät pääsevät taiteen äärelle.
Luova Eurooppa-ohjelma jatkoi Small size toiminnan tukemista 2014–
2018 sekä 2019–2023. Annantalo ei ole enää mukana Eu-hankkeessa
partnerina, vaan on toiminut suomalaisjäsenen, tanssiteatteri Auracon
yhteistyökumppanina ja täten päässyt osallistumaan myös Eu:n tukeman projektiin toimintaan.
Eu-projektien innoittamana on syntynyt kasvava kansainvälinen verkosto, johon kuuluu tällä hetkellä 70 jäsentä 28 maasta neljästä maanosasta. Näyttävin yhteistyömuoto on kolmipäiväinen Small size days festivaali, joka järjestetään kaikissa jäsenmaissa samaan aikaan. Small
size -toiminta on Annantalon tärkeää perhetoimintaa, johon saamme
ideoita kansainvälisiltä kollegoilta.
Annantalo on kansainvälisen verkoston aktiivinen jäsen ja vuodesta
2016 Annantalon tuottaja Katariina Metsälampi on verkoston puheenjohtaja. Yhdistyksen jäsenmaksu on 100 euroa ja se maksetaan Annantalon toimintabudjetista.
European Network of Cultural Centres, ENCC
Yleisten kulttuuripalveluiden aluetalot ovat kaupunginhallituksen päätöksellä ENCC:n jäseniä. Aiempi Malmitalon johtaja Irmeli Niemi kuuluu
verkoston perustajajäseniin. ENCC tarjoaa ainutlaatuisen kanavan seurata eurooppalaista kulttuurikeskustoimintaa, mahdollisuuden tutustua
vallitseviin trendeihin ja osallistua kulttuurialan eurooppalaiseen keskusteluun. Helsinki on toiminut useiden ENCC:n yleiskokousten
(Shortcut Europe) ja projektitapahtumien Project Fair) kokouspaikkana.
Malmitalon johtaja Antti Manninen on toiminut 2005–2016 ENCC:n hallituksen jäsenenä. Muun muassa Operaatio Pulssin syntyyn ja kehittymiseen ENCC-yhteydellä on ollut suuri merkitys. Vuotuinen jäsenmaksu on 500 euroa.
Suomen elokuvateatteriliitto, SEOL ry
Suomen elokuvateatteriliitto, SEOL ry on elokuvateatteritoimialaa harjoittavien yritysten, yhteisöjen ja yksityisten ammatinharjoittajien yhdistys. Sillä on 186 jäsenteatteria, yhteensä 300 salia. Malmitalon alaisuudessa toimii elokuvateatteri Kino Helios, jonka asema paikallisena elokuvateatterina on vahva. Elokuvaesityksiä Malmitalossa on vuosittain
yli 200. Jäsenmaksu on 245 euroa vuodessa.
Jäsenyys alan ainoassa kotimaisessa yhdistyksessä tuottaa lisäarvoa
Malmitalolle ja on perusteltua, sillä Suomen elokuvateatteriliitto toimii
julkista elokuvateatteritoimintaa harjoittavien yksityisten ja yhteisöjen
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ammatillisena järjestönä ja valvoo jäsentensä yhteisiä etuja sekä heidän oikeuksiaan.
International Cities of Refuge Network (ICORN) (jäsenenä Helsingin kaupunki)
Helsinki liittyi International Cities of Refuge Network (ICORN) -verkoston jäseneksi keväällä 2018. Järjestö toimii verkostomaisesti ja sen jäsenkaupungit sitoutuvat tietyin ehdoin tarjoamaan suojapaikkaa vainotuille toimittajille, kirjailijoille ja taiteilijoille. Jäsenyys perustuu vapaaehtoisuuteen. ICORN-jäsenenä kaupunki toimii osana laajempaa kansainvälistä verkostoa yhteistyössä muiden turvaresidenssikaupunkien kanssa. Jäsenyyden myötä Helsinki saa käyttöönsä järjestön asiantuntemuksen ja palvelut vainottujen taiteilijoiden turvaresidenssitoimintaan
liittyvissä hakuprosesseissa ja valinnoissa sekä tukea toiminnalle. Jäsenyyden kautta kaupunki myös osaltaan viestii edistävänsä sananvapautta ja ihmisoikeusvelvoitteiden noudattamista. Jäsenmaksu on 2
000 euroa vuodessa.
Kaupunginmuseo
Suomen Museoliitto – Finlands museiförbund rf (jäsenenä Helsingin kaupunki)
Museoalan keskeinen järjestö, jossa jäseninä ammatillisesti hoidettujen
museoiden ylläpitäjät. Jäsenyys erittäin tärkeä. Museoiden edunvalvontaa, koulutusta ja viestintää. Etuina mm. jäsenmuseoiden henkilöstölle
mahdollisuus osallistua alan koulutuksiin, joita ei muualta saa. Mahdollisuus vaikuttaa lausuntojen kautta lainsäädäntövalmisteluun. Museoiden näkyvyys liiton eri kanavissa tärkeää. Valitsee Vuoden museon ja
jakaa muitakin palkintoja, joihin jäsenmuseot voivat osallistua. Museonjohtaja toiminut eri vaiheissa ja parhaillaan liiton hallituksen varapuheenjohtajana, joten kyse on myös vaikuttajapaikasta Helsingille ja
edunvalvonnasta. Jäsenyys on jaettu HAMin ja kaupunginmuseon
kanssa eli vuosikokousedustajat (3 ääntä) valittu vuorotteluperiaatteella
2-1 edustajaa kummastakin museosta. HKM maksoi jäsenmaksun vuosikausia, nyt parin vuoden ajan maksajana ollut HAM. Jäsenmaksu
vuodessa on 2 000 euroa
Suomen Kotiseutuliitto ry – Finlands Hembygdsförbund rf (jäsenenä Helsingin kaupunki)
Museoliiton tavoin kansallinen keskusjärjestö, jossa yhdistysten lisäksi
suomalaiset kaupungit ja kunnat jäseninä. Helsingillä yksi ääni vuosikokouksessa. Omaan kotiseutuun ja lähiympäristöön liittyvän kansalaistoiminnan ja -vaikuttamisen foorumi, jossa osallisuus yhä enemmän
keskiössä. Koordinoi erilaisia hankkeita kuten Euroopan kulttuuriperintövuotta Suomessa, vastaa ei ammatillisten paikallismuseoiden kehittämishankkeesta ja muista kulttuuriympäristöön liittyvistä kansalaishankPostiosoite
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keista. Tärkeä foorumi, johon tulee kuulua. Jäsenmaksu on 800 euroa
vuodessa.
Art Noveau European Route (Ruta Europaea del Modernise) -verkosto
Barcelona lähtöinen Euroopan art nouveau -kaupunkien verkosto, julkaisee hienoa aviisia, jossa Helsingin hienolle jugendarkkitehtuurille
mahdollisuus saada eurooppalaista näkyvyyttä. Jäsenyys on maksuton.
Kaupunginorkesteri
Major Orchestra Librarians Association, MOLA
Major Orchestra Librarians Association (MOLA) on vuonna 1983 perustettu orkesterin kirjastoyhdistys. MOLA: n tehtävänä on helpottaa esittävien taiteiden kirjastojen ammattilasten välistä viestintää, kouluttaa ja
auttaa heitä tarjoamaan palveluitaan järjestöilleen, tarjoamaan tukea ja
resursseja esittäville taiteille sekä työskentelemään julkaisijoiden kanssa ylläpitääkseen korkeat standardit musiikki esityksissä käytettävissä
materiaaleissa. MOLA on kansainvälinen, voittoa tavoittelematon yhdistys, jolla on jäsenyyksiä maailmanlaajuisesti lähes 270; mukaan lukien
sinfoniaorkestereita, oopperoita- ja baletteja, oppilaitoksia, musiikkifestivaaleja, ammattilaisyhtyeitä sekä muita ensemblejä. Yksi jäsenorkestereista järjestää aina vuosittaisen konferenssin, jossa on esityksiä, työpajoja, pyöreän pöydän keskusteluja, verkottumismahdollisuuksia ja lukuisia muita arvokkaita resursseja.
Jäsenyys on välttämätön kaupunginorkesterin tuotannollisen toiminnan
kannalta esim. nuottilainojen saamiseksi muilta orkestereilta. Järjestö
kehittää myös orkesterien nuotistojen toimintamenetelmiä, järjestää
näistä kursseja, seminaareja ja koulutuksia. Jäsenmaksu vuodessa on
noin 205 euroa (250 USD)
Nordisk Orkesterblibliotek Union, NOBU
Nordisk Orkesterbiblioteks Union (NOBU) on ammattimaisten pohjoismaisten orkesterien ja musiikkiteatterilaitosten sekä musiikkikorkeakoulujen ja konservatorioiden musiikki- ja nuottikirjastojen yhdistys. NOBUn pääasiallinen tarkoitus on: edistää pohjoismaisten orkesterikirjastojen välistä yhteyttä, painottaa kirjastojen yhteisiä vaatimuksia ja toiveita julkaisijoille ja muille toimielimille, antaa kehityskohteille ja koulutuskysymyksille vauhtia, lisätä tietoisuutta pohjoismaisesta ohjelmistosta sekä vaalia pohjoismaista kulttuuri-identiteettiä - ei vähiten suhteessa muihin EU-maihin.
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Jäsenyys on välttämätön kaupunginorkesterin tuotannollisen toiminnan
kannalta esim. nuottilainojen saamiseksi muilta orkestereilta. Järjestö
kehittää myös orkesterien nuotistojen toimintamenetelmiä, järjestää
näistä kursseja, seminaareja ja koulutuksia. Jäsenmaksu vuodessa on
noin 77 euroa (700 NOK).
Suomen Sinfoniaorkesterit ry
Suomen Sinfoniaorkesterit ry edistää ja kehittää maamme sinfonia- ja
kamariorkesteritoimintaa sekä valvoo orkestereiden etuja ja oikeuksia.
Yhdistys perustettiin jo vuonna 1965, ja siitä lähtien se on aktiivisesti
taistellut tilaa orkesterimusiikille. Yhdistys pyrkii pitämään huolen siitä,
että suomalaiset orkesterit tulisivat toimeen mahdollisimman hyvin: että
niiden rahoituspohja on riittävä, että niiden toiminta on tunnettua, että
ne ovat mahdollisimman korkeatasoisia. Yhdistyksen kautta keskittämällä yksi taho keskitetysti hallitsee ammattitaidolla koko orkesterikentän. Suomen sinfoniaorkesterit ry järjestää myös koulutustilaisuuksia
orkestereiden intendenteille, muulle hallintohenkilökunnalle sekä luottamushenkilöille, jonka lisäksi pidetään laajat valtakunnalliset orkesteripäivät.
Välttämätön yhteistyöelin mm. orkesterin näkemysten välittämiseksi
valtionosuusjärjestelmän kehityshankkeissa. Jäsenyys on äärimmäisen
hyödyllinen orkesterin henkilöstön koulutustarpeen kannalta: järjestää
kursseja on ja seminaareja ajankohtaisista aiheista. Kaikki Suomen sinfoniaorkesterit sekä muutama muu orkesteri ovat jäseninä, joten on
myös yhteistyön kannalta merkittävä yhteisö. Viime vuosien kuluessa
yhdistys kehittänyt toimintaa myös työehtosopimustoiminnan asiantuntijajärjestönä ja orkesterilla on merkittäviä etuja valvottavana tässä toiminnassa. Jäsenmaksu vuodessa on 4 900 euroa.
Suomen Musiikkikirjastoyhdistys
Vuonna 1979 perustettu Suomen musiikkikirjastoyhdistys ry on aatteellinen järjestö, jonka tehtävänä on edistää suomalaisten musiikkikirjastojen toimintaa ja niiden tarjoamia palveluja. Musiikkikirjastoyhdistys toimii kansainvälisen musiikkikirjastojen ja -arkistojen liiton International
Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres
(IAML/AIBM/IVBM) kansallisena osastona Suomessa. Jäsenmaksu
vuodessa on 80 euroa.
IAMA International Artist Managers' Association
The International Artist Managers' Association (IAMA) on ainoa maailmanlaajuinen yhdistys klassisen musiikin taiteellisille johtajille ja konserttijärjestäjille. Yhdistys on perustettu vuonna Britanniassa aluksi
kansallisena järjestönä Britanniassa 1954. Vuonna 1996 - laajan kanPostiosoite
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sainvälisen jäsenlistansa johdosta - sen muutti asemansa virallisesti
kansainväliseksi yhdistykseksi, jonka jäsenyys on avoin kaikille musiikin ammattimaisille järjestäjätahoille tai muuten klassisen musiikin parissa työskenteleville.
Kaupunginorkesteri on IAMA:n affiliate member. Tämä kevyempi kumppanuusjäsenyys mahdollistaa sen, että orkesteri saa edustuksen kokouksiin ja tapaamisiin, joissa on tarjolla toiminnalle ehdottoman tärkeitä kontakteja ja tietoa. Jäsenmaksu vuodessa on 399 euroa.
Liikuntapalvelut, Kiinteistötekniikkatiimi
Sähkölaitteiden kunnossapito ry
Helsingin kaupunki on liittynyt kaupunginhallituksen päätöksellä yhdistyksen jäseneksi vuoden 2001 alusta päätoimipisteenä. Kaupungin
muut virastot ja laitokset, joilla on sähköteknisiä yksiköitä ovat voineet
liittyä yhdistykseen lisätoimipisteinä. Yhdistyksen kautta saadaan ammattikoulutuksia puoleen hintaan. Jäsenmaksu vuodessa on 190 euroa.
Nuorisopalveluiden tapahtumayksikkö
Sponsorointi & Tapahtumamarkkinointi ry
Yhdistys on voimakkaasti kasvava ja siihen kuuluu paljon verkostoitumisen kannalta oleellisia jäseniä. Jäsenyyttä on markkinoinnillisesti järkevää jatkaa ja se on ollut tarpeellinen. Lisäksi yhdistys järjestää korkeatasoisia alan koulutustilaisuuksia ja verkostotapaamisia. Jäsenyys
on aina voimassa kalenterivuoden kerrallaan ja viimeksi tammikuussa
on sovittu, että jäsenyyttä jatketaan. Vuotuinen jäsenmaksu on 1 000
euroa.
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta katsoo, että päällekkäisiä jäsenyyksiä (mm. Sponsorointi & Tapahtumamarkkinointi ry) olisi hyvä tarkastella toimiala- ja kaupunkitasoisesti sekä selvittää olisiko tarkoituksenmukaisempaa jos Helsingin kaupunki olisi mukana yhdellä kattavalla jäsenyydellä.
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on esittänyt kaupunginhallitukselle
(11.9.2018, § 175), että Helsingin kaupunki liittyisi World Cities Culture
Forum -verkoston jäseneksi.
Lisäksi kulttuurin ja vapaa-ajan toimialla on luovuttu viime aikoina tai oltaneen luopumassa seuraavista jäsenyyksistä: ProCom Viestinnän ammattilaiset, The European Museum Forum, Suomen Numismaattinen
Yhdistys – Numismatiska Föreningen i Finland, Kiipeilyurheilijat ry, European Association on Communication Directors, The European MuPostiosoite
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seum Forum, International Association of Museums of History, Biennale des jeunes créateurs de l’Europe et de la Méditerranée -verkosto
(BJCEM) ja Informal European Theatre Meeting (IETM) ja International
Network for Contemporary Performing Arts (IETM).
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala tulee toimittamaan kaupunginkanslialle erillisen päivitetyn listauksen aktiivisista jäsenyyksistä eri yhdistyksissä ja järjestöissä.
Esittelijä
vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tuula Haavisto
Lisätiedot
Miska Nera, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 37012
miska.nera(a)hel.fi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala 27.9.2018
HEL 2018-007171 T 00 00 03

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala antaa asiassa seuraavan lausunnon.
Kansalaisopistojen liitto KoL ry
Yhdistys toimii kansalaisopistojen ja vapaan sivistystyön edunvalvojana
ja vaikuttajana. Liitto edistää sivistyksellistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä kansallisesti ja kansainvälisesti ja auttaa opistoja turvaamaan tasa-arvoista ja elämänlaajuista oppimista lähipalveluna. KoL on vahva
yhteiskunnallinen vaikuttaja ja vapaan sivistystyön edelläkävijä, jonka
tarkoituksena voimassa olevien sääntöjen mukaan on aikuiskoulutuksen ja aikuisopiskelun, kansalaisopistojen ja niitä vastaavien oppilaitosten sekä opiskelijayhdistysten edunvalvonta ja toiminnan tukeminen sekä vuorovaikutuksen edistäminen eri aikuiskoulutusorganisaatioiden
välillä.
KoL toimii neuvottelu- ja tiedonkulkuelimenä mm. valtion keskushallinnon ja kansalais- ja työväenopistokentän välillä. Koska ko. opistojen
toimintaa käsitellään melko vähän opetus- ja kulttuuriministeriössä ja
opetushallituksessa, on valtakunnallisella liitolla tärkeitä oppilaitostoiminnan ylläpitoa ja kehittämistä käsitteleviä tehtäviä. Helsingin työväenopiston kaltaisen suuren opiston on hyvä kuulua alan edunvalvontajärjestöön sekä valvoakseen omia etuja että vaikuttaakseen koko opistotoiminnan etuun painoarvollaan. Jäsenmaksu on 3579 euroa vuodessa.
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Bildningsalliansen r.f.
Järjestö on ruotsinkielisen vapaan sivistystyön katto-organisaatio Suomessa ruotsinkielisille kansalaisopistoille, urheiluopistoille ja kesäyliopistoille.
Järjestö turvaa jäsenilleen toimintaedellytykset aktiivisella edunvalvonnalla kansallisella tasolla. Järjestö kulkee pedagogisen kehityksen eturintamassa vapaassa sivistystyössä ja järjestää täydennyskoulutusta
jäsenille ilmaiseksi. Arbiksen opettajat osallistuvat mm. koulutukseen
maahanmuuttajaopiskelijoiden vastaanottamisessa ja tutoroinnissa, mikä on Arbiksessa kasvava asiakasryhmä. Järjestön laaja yhteistyöverkosto antaa Arbikselle mahdollisuuden ottaa osaa ja seurata kehitysprojekteja. Jäsenmaksu on 2000 euroa vuodessa.
Suomen OMEPn toimikunta
Toimikunta on Lastensuojelun keskusliiton alainen ja käsittelee varhaiskasvatuksen vaikutuksia yhteiskunnassa ja lapselle. Toimikunta kokoontuu melko harvoin. Toimikunta antaa mahdollisuuden verkostoitua
ja keskustella laajemmin eri toimijoiden kesken, jotka toimivat varhaiskasvatuksen kentällä. Toimikunnassa voi vaihtaa ajatuksia ja näin arvioida myös Helsingin varhaiskasvatusta eri näkökulmista. Kyseessä
on kansainvälinen verkosto, mitä kautta saa tietoa myös siitä, mitä tapahtuu varhaiskasvatuksessa globaalisti ja täten asemoida Helsingin
kehitystä suhteessa muualla maailmassa järjestettyyn varhaiskasvatukseen. Jäsenyydestä ole ennalta määrättyä vuosikustannusta.
International Baccalaureate Organization
Ressun lukio
Ressun lukio sai IB:n (International Baccalaureate) jäsenyyden syksyllä
2002, jolloin ensimmäiset opiskelijat aloittivat Ressun lukion IB-linjalla
(IB Diploma Programme) valmistavan vuoden. Koululla on opetusministeriön myöntämä erityislukion (IB) tehtävä ja opetusministeriö tukee erityistuella toimintaa. Lukio toimii NGO-periaatteella (non governmental
organisation). Lukion IB-linjan kaikki laajemmat hallinnolliset ja pedagogiset linjaukset tehdään muualla kuin Suomessa.Englanninkielinen International Baccalaureate -lukiolinja edellyttää, että koulu on IB-organisaation jäsen. IB-opetusta voi antaa vain sellainen koulu, joka maksaa
järjestön vuosimaksun ja on järjestön auktorisoima koulu. Maksulla IB
kattaa organisaationsa kulut. Jäsenmaksu on 8300 euroa vuodessa.
Ressun peruskoulu
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Ressun peruskoulu sai IB:n (International Baccalaureate) jäsenyyden
syksyllä 2007, jolloin ensimmäiset opiskelijat aloittivat Ressun peruskoulun Primary Year Programme ja Middle Year Programme –ohjelmissa. IB-opetuksen pedagogisia linjauksia tehdään IBO:n osalta keskitetysti Haagissa, ja Ressun peruskoulu kuuluu IB World School –kouluihin. Ressun peruskoulu tarjoaa IB-opetusta, jonka perustana on suomalainen opetussuunnitelma, sekä suomeksi (lähikouluperiaate) että
englanniksi (soveltuvuuskoeotto).IB-opetusta voi antaa vain sellainen
koulu, joka maksaa järjestön vuosimaksun ja on järjestön auktorisoima
koulu. Ressun peruskoulu maksaa jäsenmaksun kahteen ohjelmaan,
PYPiin (luokat 1-4) ja MYPiin (luokat 5-9). Jäsenmaksut ovat 5766 euroa ja 6856 euroa vuodessa.
Suomi-Kiina –seura ry
Ressun lukiossa opetetaan A-kiinaa ja B3-kiinaa ja opetusta tarjotaan
myös Helsingin kaupungin ylläpitämien muiden lukioiden opiskelijoille.
Ressun lukiolla/ Helsingillä on kaksi virallista yhteistyökoulua Helsingin
kaupungin ystävyyskaupungissa Beijingissä jo vuodesta 2002. Ystävyyskoulujen ja Beijingin kaupungin kanssa on tehty sopimukset ja tehdään tiivistä yhteistyötä. Ressun lukio on toiminut lisäksi opetushallituksen Suomen ja Kiinan välisen yhteistyön lukioiden Kiina –koordinaattorikouluna. Kiina-seuran pitkäaikaisena yhteisöjäsenenä koulu on saanut lehden, yhteistyökumppanin, luennoitsijoita ja materiaaleja opiskelijoille. Jäsenmaksu on 60 euroa vuodessa.
Valtakunnallinen työpajayhdistys ry
Valtakunnallinen työpajayhdistys ry (jatkossa TPY) on työpaja-ammattilaisten perustama järjestö, jonka jäsenenä on yli 250 työpajakentän ja
sosiaalisen työllistämisen organisaatiota Suomessa. Järjestön tehtävänä on ehkäistä syrjäytymistä edistämällä työpajatoiminnan, etsivän
nuorisotyön ja sosiaalisen työllistämisen kehitystä Suomessa ja vahvistaa toiminnallaan työpajojen ja etsivän nuorisotyön toimintaedellytyksiä
ja niissä työskentelevien ammattilaisten osaamista. TPY tekee kehittämistyötä ja ennakoi työpajatoiminnan kehittymistä muuttuvassa toimintaympäristössä.
TPY:n jäsenpalveluja ovat mm. alueellinen toiminta työpajojen verkostoitumisen ja vertaiskehittämisen edistämiseksi, työpajojen henkilöstön
valmennusosaamista vahvistavat koulutukset ja verkottumista ja ammatillista kehittymistä tukevat monipuoliset tapahtumat. Jäsenetuina
työpajoilla on mahdollisuus osallistua yhdistyksen teemaverkostoihin,
kehittämishankkeisiin- ja työryhmiin sekä vaikuttamistyöhön, tilata sähköinen uutiskirje PajaInfo, joka tarjoaa tietoa TPY:n toiminnasta ja kentän ajankohtaisista asioista, saada alennusta TPY:n maksullisiin tapahPostiosoite
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tumiin osallistumisesta sekä maksullisista julkaisuista ja mahdollisuus
ottaa käyttöön työpajatoiminnan vaikuttavuuden mittaamiseen laadittu
sosiaalisen vahvistamisen Sovari-mittari ja Sosiaalisen Työllistämisen
Laadunarviointimalli STL. Jäsenmaksu on 300 euroa vuodessa.
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry
AMKE ry on valtakunnallinen ammattiosaamisen kehittämisyhdistys,
jonka jäseniä ovat ammatillisen koulutuksen järjestäjät. Yhdistyksen 84
jäsentä ovat kunnallisia ja yksityisiä, monialaisia ja erikoistuneita koulutuksen järjestäjiä. AMKE:n jäsenet kouluttavat lähes 95 prosenttia ammattiin opiskelevista aikuisista ja nuorista Suomessa. Yhdistyksen päätehtävänä on ammatillisen koulutuksen järjestäjien edunvalvonta ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen ammatillisen koulutuksen kehittämiseen.
Helsingin kaupungille yhtenä Suomen suurimmista ammatillisen koulutuksen järjestäjistä on tärkeää olla mukana ammatillisen koulutuksen
kehittämisessä ja edunvalvonnassa kattavimmassa ammatillisen koulutuksen kehittämisyhdistyksessä. Jäsenmaksu 20000 euroa vuodessa.
SAKU ry
Yhdistys on ammatillisen koulutuksen järjestäjien muodostama valtakunnallinen yhdistys, jonka toiminnan tavoitteena on edistää sekä opiskelijoiden että henkilöstön työ- ja toimintakykyisyyttä ja hyvinvointia ammatillisessa koulutuksessa. SAKU ry:n jäsenenä ovat lähes kaikki merkittävät suomalaiset ammatillisen koulutuksen järjestäjät ja toiminnan
piiriin kuuluu n. 75% kaikista ammattiin opiskelevista nuorista ja aikuisista. Helsingin kaupungin on tärkeää olla SAKU ry:n jäsen, koska
muuten ei pystytä järjestämään opiskelijoille ja ammattiopistolle tätä toimintaa eikä vaikuttaa toiminnan kehittämiseen.
Stadin ammattiopiston ja aikuisopiston opiskelijat ja henkilöstö saavat
osallistua SAKU ry:n tapahtumiin ja koulutuksiin, oppilaitos voi hyödyntää materiaaleja ja olla mukana valtakunnallisissa kehittämishankkeissa.SAKU ry tukee opiskelijoiden liikunnan edistämistä vaikuttamistyön,
kampanjoiden, materiaalien ja erilaisten tapahtumien ja kilpailuiden
avulla. SAKUstars on valtakunnallinen ammattiin opiskelevien kulttuurikilpailu, johon Stadin ammattiopiston opiskelijat ovat osallistuneet vuosittain laajasti ja hyvällä menestyksellä. Tutor-koulutukset ovat olleet
tärkeä osa ammattiopiston tutor-opiskelijoiden toiminnassa.
Työkykyisyyden ja kestävän ammattitaidon tueksi SAKU ry tarjoaa esimerkiksi Työkykypassin ja Hyvinvointivirtaa-teemaviikon. Opiskelijoille
suunnatun toiminnan lisäksi henkilöstölle suunnattua tukea opiskelijoiden työkykyisyyden kehittämiseen (mallit, materiaalit, virikkeet, koulutukset ja kohtaamiset).SAKU ry tarjoaa mahdollisuuden osallistua henPostiosoite
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kilöstön työkykyä ylläpitäviin kampanjoihin ja liikuntatapahtumiin sekä
verkostoja työn tueksi. Jäsenmaksu 13230 euroa vuodessa.
Suomen oppisopimuskoulutuksen järjestäjä ry
Yhdistys varmistaa ja kehittää oppisopimuskoulutuksen laatua osana
työpaikalla järjestettävän koulutuksen kokonaisuutta ja se edistää oppisopimuskoulutusta antavien koulutusorganisaatioiden toimintaa. Se
edistää jäsenten välistä yhteistoimintaa, osaamista ja toiminnan laatua
sekä oppisopimustoimijoiden osaamista ja oppisopimuskoulutuksen erityispiirteiden tuntemusta käytännön toteutuksessa. Lisäksi se seuraa
lainsäädäntöä ja tekee näihin liittyviä aloitteita, esityksiä ja antaa lausuntoja. Yhdistys myös ohjaa ja neuvoo jäseniään toimintaan liittyvissä
asioissa järjestämällä neuvontatilaisuuksia, koulutusta ja kokouksia sekä laatimalla asiaa koskevia selvityksiä. Kansallisessa verkostossa mukana olemalla voimme vaihtaa ajatuksia ja näin arvioida oppisopimustoimintaamme sekä varmistaa toimintamme laadukkuuden. Jäsenmaksu on 150 euroa vuodessa.
Suomen ammattitaito – Skills Finland ry
Skills Finland on voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka jäseninä ovat
kaikki suurimmat ammatillisen koulutuksen järjestäjät. Henkilöjäseniä
on lähes sata. Yhdistyksen taustavoimia ovat Opetus- ja kulttuuriministeriö, Opetushallitus, oppilaitokset ja ammatillisen koulutuksen järjestäjät sekä keskeiset työmarkkina- ja opetusalan järjestöt. Skills Finland
ry:n tarkoituksena on edistää ammatillisen koulutuksen ja ammatillisen
osaamisen arvostusta ja tunnettavuutta yhteiskunnassa, ammatillisen
koulutuksen oppimistuloksia, opiskelijoiden kiinnostusta ammattitaidon
jatkuvaan kehittämiseen ja opiskelijoiden kiinnostusta itsenäiseen yrittäjyyteen.
Skills Finland ry:n jäsenyys mahdollistaa koulutuksen järjestäjän opiskelijoiden sekä henkilöstön osallistumisen ammattitaitokilpailuihin ja niihin liittyviin hankkeisiin (kilpailijana, tuomarina, asiantuntijana) sekä olla
aktiivisessa roolissa ammatillisen koulutuksen kehittämisessä kansallisessa ja kansainvälisessä verkostossa. Stadin ammatti- ja aikuisopistossa mahdollistetaan opiskelijoiden osallistuminen Suomen-, Euroopan- ja maailmanmestaruuden ammattitaitokilpailuihin osana ammatillisia opintoja. Henkilöstöllä on mahdollisuus osallistua kilpailutoimintaan
valmentajana, tuomarina ja asiantuntijana sekä osallistua niihin valmentaviin koulutuksiin. Kilpailutoimintaan osallistuminen laajentaa
osaamista ja yhteistyöverkostoja sekä kehittää siten suoraan toimintaa.
Kilpailutoimintaan osallistuminen lisää Helsingin kaupungin tunnettavuutta korkeatasoisena ammatillisen koulutuksen järjestäjänä ja edis-
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tää kiinnostusta oppilaitoksen koulutustarjonnasta sekä sen toteutuksesta. Jäsenmaksu on 2900 euroa vuodessa.
Lisätiedot
Timo Tapani Korhonen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 21012
timo.t.korhonen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Pelastuslaitos Hallinto- ja kehittämisosasto 26.9.2018
HEL 2018-007171 T 00 00 03

Helsingin pelastuslaitos on jäsenenä Helsingin Pelastusliitossa, joka
tuottaa koulutuspalveluita Helsingin sopimuspalokunnille sekä turvallisuuskoulutusta helsinkiläisille. Pelastuslaitos ohjaa osaltaan Helsingin
pelastusliiton toimintaa, joka on erottamaton osa Helsingin pelastustoimen järjestelyitä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Jäsenyys on
ehdottoman tärkeä ja olennainen pelastuslaitoksen toiminnan kannalta.
Lisätiedot
Henri Nordenswan, hallintopäällikkö, puhelin: 310 30010
henri.nordenswan(a)hel.fi

Keskushallinto Rakentamispalveluliikelaitos 18.9.2018
HEL 2018-007171 T 00 00 03

Helsingin kaupunginkanslia on 7.8.2018 pyytänyt rakentamispalveluliikelaitokselta (jäljempänä Stara) lausuntoa liikelaitoksen toimialaan liittyvistä jäsenyyksistä eri yhdistyksissä. Lausuntopyynnön (HEL 2018007171) liitteenä toimitettiin luettelo kaupungin jäsenyyksistä, joita Staraa koskien on yhteensä viisi.
Lausunnon pohjalta vastataan valtuustoaloitteeseen, jossa edellytetään
jäsenyyden merkityksen arviointia kaupungin toiminnan kannalta, ja
jossa huomioidaan erityisesti kaupungin saama hyöty kustakin jäsenyydestä sekä jäsenyyden lakisääteisyys tai vapaaehtoisuus.
Staran jäsenyydet yksiköittäin edustettuna
Logistiikkayksikkö
Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry; yhdistys on Suomen
suurin logistiikan ja hankinnan asiantuntijoiden verkosto. LOGY ry:n jäsenyys edistää koko Staran hankintatoimen sekä logististen palvelujen
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asiantuntijuuden sekä ammattiosaamisen ylläpitämistä ja kehittämistä.
Jäsenyyden kautta liikelaitos osallistuu alan tiedonvaihtoon. Lisäksi jäsenyys edistää ammatillisen osaamisverkoston kehittymistä.
Helsingin Autoteknillinen yhdistys (Haty); yhdistys toimii autoalan kehityksen edistäjänä sekä teknillisen ja toiminnallisen ammattitaidon kehittäjänä pääkaupunkiseudun alueella. Jäsenyys edistää ajoneuvoteknologian erikoisosaamista Starassa ja mahdollistaa alan uusimpaan
sääntelyyn liittyvää tiedonvaihtoa ja tarjoaa neutraalin tavan seurata
alan nykytilaa sekä kehittymistä.
Rakennustekniikan yksikkö
Sähkölaitteiden kunnossapitoyhdistys SÄKPY ry; yhdistyksen jäsenistö
koostuu teollisuuslaitoksista, sairaaloista, terveyskeskuksista, kiinteistöyhtiöistä, julkishallinnon yhteisöistä ja yksittäisistä käytönjohtajista.
Yhdistys auttaa ylläpitämällä jäsenyhteisöjen henkilökunnan ammattitaitoa kouluttamalla asentajia (esim. käyttöönottomittauskurssit) ja jakamalla heille ammatti-informaatiota (ammattikirjallisuus, alan uutisointi).

Ympäristönhoitoyksikkö
Kauppapuutarhaliitto ry edistää ja kehittää kasvihuonealaa Suomessa
seuraamalla alansa toimintaympäristön muutoksia ja pyrkimällä vaikuttamaan alaa koskevien asioiden valmisteluun ja päätöksen tekoon. Yhdistys tekee esityksiä, antaa lausuntoja ja toimii asiantuntijaorganisaationa kasvihuonealaa koskevissa asioissa pitäen yhteyttä hallintoon ja
poliittisiin päättäjiin.
Taimistoviljelijät-Plantskoleodlarna ry on suomalaisten taimitarhojen yhteistyöjärjestö. Jäsenistö on pääasiassa yksityisiä taimitarhoja, jotka viljelevät monivuotisia koriste- ja hyötykasveja. Noin 80 jäsentaimiston
tuotanto kattaa 90% maamme taimituotannosta. Yhdistyksen päätavoite on edistää kotimaista taimitarhatuotantoa, ja sen toiminnassa korostuvat yhteydenpito eri asiakasryhmiin, viranomaisiin, koulutukseen ja
tutkimukseen sekä menekinedistäminen ja tiedottaminen.
Jäsenyyksien merkitys kaupungin toiminnalle
Staran monivuotinen osallistuminen kansallisten katto-organisaatioiden
yhdistystoimintaan on liikelaitoksen toimialojen asiantuntijuuden ja liiketoiminnan kehittämisen kannalta hyödyllistä ja tärkeää.
Erilaisten jäsenetujen (mm. neuvonta- ja koulutuspalvelut, ongelmanratkaisut) lisäksi Staran eri yksiköiden asiantuntijoiden verkostoitumiPostiosoite
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nen alan muiden julkisyhteisöjen asiantuntijoiden kanssa on omiaan
edistämään ammatillista tiedonvaihtoa ja yhteistyötä.
Kaupungin saama hyöty jäsenyyksistä
Staran toimialakohtaiset jäsenyydet ovat omiaan tukemaan yksiköiden
tuotannon kehittämistä ja asiantuntijoiden ammattitaidon ylläpitämistä.
Yhdistysten jäsenyydet liikelaitostasolla tarjoavat erilaisten jäsenetujen
ohella Staralle mahdollisuuden osallistua kehittämishankkeisiin ja
asiantuntijoille mahdollisuuden ammatilliseen kouluttautumiseen ja verkostoitumiseen.
Stara toteaa, että kaikki edellä mainitut liikelaitostason jäsenyydet ovat
vapaaehtoisia.
Lisätiedot
Eero-Pekka Eskelinen, hallintolakimies, puhelin: 310 38425
eero-pekka.eskelinen(a)hel.fi
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§ 98
V 13.2.2019, Valtuutettu Petra Malinin aloite lentomatkustamisesta
aiheutuvien päästöjen vähentämisestä
HEL 2018-009594 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.
Käsittely
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle puheenjohtajan ehdotuksesta.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Sari Kuutamo, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 310 64928
sari.kuutamo(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 22 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan,
että Helsinki sitoutuu toimimaan aktiivisesti lentomatkustamisen päästöjen vähentämiseksi. Helsingin tulee selvittää keinoja vähentää helsinkiläisten lentomatkustamista tekemällä vähäpäästöisempiä matkustusmuotoja tukevaa liikennepolitiikkaa sekä kannustamalla helsinkiläisiä
lähimatkailuun ja yrityksiä työmatkalentämisen vähentämiseen. Kaupungin tulee myös selvittää kaupungin oman työmatkalentämisen määrä ja sen aiheuttamat päästöt, ja mahdollinen tarve kaupungin työmatkalentämisen vähentämiseen. Esitämme myös, että kaupunki selvittää
mahdollisuuden suorittaa hiilidioksidipäästöjen kompensaatiomaksut
kaupungin omista lentomatkoista.
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Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallituksen on esitettävä kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloite, jonka on
allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.
Lentomatkustaminen ja sen infrastruktuuri eivät sinänsä kuulu kaupungin toimialaan tai toimivaltaan. Kaupunkistrategian mukaisesti liikenteen päästövähennyksiä toteutetaan koko Helsingin liikennejärjestelmässä niin pyöräilyn ja kävelyn suosiota lisäämällä kuin sähköautojen,
sähköbussien ja raidejoukkoliikenteen osuutta nostamalla. Helsingissä
luodaan edellytykset sähköautojen määrän voimakkaalle kasvulle mahdollistamalla sähköautojen julkisen latausinfran rakentaminen markkinaehtoisesti. Helsinki osallistuu siten aktiivisesti toimenpiteillään ilmastonmuutoksen torjuntaan.
Helsingin kaupungin henkilöstön virkamatkojen tarve arvioidaan aina
tapauskohtaista harkintaa käyttäen. Kaupungin matkustusohjeiden mukaan virkamatka tehdään niin lyhyessä ajassa ja vähin kokonaiskustannuksin kuin mahdollista ottaen huomioon matkan ja hoidettavien tehtävien tarkoituksenmukainen suorittaminen.
Helsingin kaupungin hankintakeskus on kilpailuttanut lentomatkustamisen matkatoimistopalvelut. Matkatoimistopalvelujen tuottajana on American Express Global Business Travel (GBT). Keskittämisen etuna on,
että kaupungilla on yhtenäinen toimintamalli lentomatkoja varattaessa.
Lisäksi GBT:lla on selkeät ohjeet lentomatkustajille mahdollisissa kriisija poikkeustilanteissa. Matkapalvelut tilataan pääsääntöisesti kyseisestä matkatoimistosta.
GBT matkanjärjestäjänä kertoo toteuttavansa vastuullista liiketoimintaa
taloudellisissa, sosiaalisissa ja ympäristöasioissa. Yritys on kehittänyt
yhdessä asiakkaidensa kanssa erilaisia raportointiratkaisuja, joita voidaan hyödyntää ympäristö- ja vastuullisuusraporteissa. Lentojen seuranta perustuu lentolippujen etäisyystietoihin sekä Corinair-nimisen ilmailualan järjestön tietoihin konekohtaisista päästöistä. Kasvihuonepäästöjen laskennassa käytetään eurooppalaista standardia, joissa
huomioidaan nousujen ja laskujen määrät.
GBT:n raportin mukaan vuonna 2018 Helsingin kaupungin työntekijät
matkustivat lentäen yhden suuntaisia lentoja yhteensä 6470 kertaa.
Matkojen pituus oli yhteensä 10 637 707 kilometriä ja hiilidioksidipäästöt näiltä lennoilta olivat yhteensä 1 028 119 kiloa. Lentolippuja kirjattiin
yhteensä 3027 kpl.
Kaupungin voimassa oleva virkamatkaohjeistus kannustaa virkamatkojen tekemiseen julkisilla kulkuvälineillä. Korvaus virkamatkoista maksetaan aina edullisimman matkustustavan mukaan. Kaupungin henkilöstön virkamatkaohjeistusta ollaan uudistamassa vuoden 2019 aikana ja
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uudistamisessa tullaan kiinnittämään huomiota myös hiilineutraaliin
matkustamiseen. Myös matkatoimistopalveluita ollaan kilpailuttamassa
vuonna 2019 ja kilpailutuksessa tullaan kiinnittämään huomiota vastuullisen lentomatkustamiseen ja mahdollisten lentojen päästökompensaation maksamiseen.
Kaupunginhallitus toteaa, että kotimaan virka- ja työmatkat tulee pääsääntöisesti suorittaa muulla tavoin kuin lentäen, mikäli se on ajankäytön tehokkuuden ja kokonaiskustannusten kannalta perusteltua. Lisäksi
kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin kaupunki on sitoutunut Hiilineutraali Helsinki 2035-toimenpideohjelmassaan kantamaan vastuunsa
ilmastonmuutoksen hillinnässä.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Sari Kuutamo, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 310 64928
sari.kuutamo(a)hel.fi

Liitteet
1

Malin Petra Aloite Kvsto 12092018 1

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 28.01.2019 § 71
HEL 2018-009594 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.
Käsittely
28.01.2019 Pöydälle
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Veronika
Honkasalon ehdotuksesta.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
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Lisätiedot
Sari Kuutamo, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 310 64928
sari.kuutamo(a)hel.fi
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§ 99
V 13.2.2019, Valtuutettu Nelli Ruotsalaisen aloite harrastus- ja liikuntapaikkojen sukupuolineutraaleista pukeutumistiloista
HEL 2018-009104 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Nelli Ruotsalaisen aloitteen loppuun käsitellyksi.
Käsittely
Palautusehdotus:
Mari Rantanen: Palautetaan uudelleen valmisteluun. On syytä huomioida, että edelleen suurin osa ihmisistä mieltää itsensä nais- ja miespuoleisiksi jolloin heidän intimiteettitarpeensa on syytä huomioida kaupungin toiminnassa siten ettei mahdollisuutta asioida intiimitiloissa oman
sukupuolensa mukaan oteta pois. Mikäli halutaan muunsukupuolisten
omia tiloja, on ne rakennettava naisten ja miesten intiimitilojen lisäksi
mikäli kaupunki katsoo, että se on kustannuksiltaan järkevää. Lisäksi
on syytä huomioida ettei sukupuolineutraaliuden nimissä lisätä esimerkiksi lasten riskiä joutua seksuaalirikosten kohteiksi.
Kannattaja: Wille Rydman
Vastaehdotus:
Paavo Arhinmäki: Esittelijän perustelujen loppuun lisätään:
"Aloitteen pohjalta tehdään kartoitus, minkälaisilla muutostöillä ja kustannuksilla kaikki kaupungin liikuntapaikat voidaan muuttaa kaikki sukupuolet huomioiviksi."
Kannattaja: Maria Ohisalo
Asian käsittelyn keskeyttämisestä äänestettiin ennen keskustelun jatkamista.
1 äänestys
JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Mari Rantasen palautusehdotuksen mukaisesti
Jaa-äänet: 13
Paavo Arhinmäki, Jasmin Hamid, Kaisa Hernberg, Veronika Honkasalo, Terhi Koulumies, Maria Ohisalo, Pia Pakarinen, Marcus Rantala,
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Nasima Razmyar, Daniel Sazonov, Tomi Sevander, Anni Sinnemäki,
Jan Vapaavuori
Ei-äänet: 2
Mari Rantanen, Wille Rydman
Kaupunginhallitus päätti jatkaa asian käsittelyä äänin 13 - 2.
2 äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Paavo Arhinmäen vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna
Jaa-äänet: 2
Mari Rantanen, Wille Rydman
Ei-äänet: 13
Paavo Arhinmäki, Jasmin Hamid, Kaisa Hernberg, Veronika Honkasalo, Terhi Koulumies, Maria Ohisalo, Pia Pakarinen, Marcus Rantala,
Nasima Razmyar, Daniel Sazonov, Tomi Sevander, Anni Sinnemäki,
Jan Vapaavuori
Kaupunginhallitus hyväksyi Paavo Arhinmäen vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen äänin 2 - 13.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731
maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet
1
2

Valtuutettu Nelli Ruotsalaisen aloite
Tasa-arvotoimikunnan lausunto 20.12.2018

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Nelli Ruotsalaisen aloitteen loppuun käsitellyksi.
Esittelijän perustelut
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Valtuutettu Nelli Ruotsalainen ja 14 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että kaupunki kartoittaa, miten sukupuolen moninaisuuden
huomioiminen toteutuu sen ylläpitämien harrastus- ja liikuntapaikkojen
intiimitiloissa. Kartoituksen perusteella laaditaan yhteenveto siitä, minkälaisilla muutostöillä ja kustannuksilla pukeutumis-, peseytymis- ja wctilat voidaan muuttaa kaikki sukupuolet huomioiviksi.
Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.
Kaupunginhallitus on saanut aloitteen johdosta kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan, kaupunkiympäristölautakunnan ja tasa-arvotoimikunnan
lausunnot.
Tilankäytön suunnittelussa tulee ottaa huomioon laki miesten ja naisten
välisestä tasa-arvosta, joka kieltää sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuvan syrjinnän. Kaupungin hallinnassa olevien kiinteistöjen tulee tarjota terveelliset ja turvalliset puitteet palvelujen asiakaslähtöiselle järjestämiselle. Pääsääntöisesti kaupungin kaikissa tiloissa on jo nyt esteettömyyssäännösten perusteella ainakin yksi sukupuolineutraali wc, mutta nämä on tarkoitettu ensisijaisesti liikuntaesteisille.
Tasa-arvotoimikunta on lausunnossaan korostanut, että avoimen, tasaarvoisen ja toimivan kaupungin rakentamisessa on tärkeää, että kaikki
yhteiset ja julkiset tilat ovat myös todellisuudessa avoimia kaikkia sukupuolia edustaville kaupunkilaisille. Asia on erityisen merkittävä sukupuolivähemmistöihin kuuluvien lasten ja nuorten näkökulmasta, ja tilojen muuttaminen parantaisi muutoin helposti marginaaliin jäävien mahdollisuuksia osallistua tasa-arvoisesti kaupungin tarjoamiin vapaa-ajan
palveluihin.
Myös kaupunkiympäristölautakunta on lausunnossaan pitänyt kannatettavana aloitteessa ehdotettua kartoitusta, miten sukupuolen moninaisuuden huomioiminen toteutuu ja minkälaisilla muutostöillä ja kustannuksilla tilat voitaisiin muuttaa kaikki sukupuolet huomioiviksi.
Kulttuuripalvelut toimivat useissa eri-ikäisissä rakennuksissa, joiden
ratkaisut kuvastavat oman aikansa ajattelua. Useamman käyttäjän wcja pukeutumistilat on pääsääntöisesti sukupuolitettu, mutta yksittäisvessat voivat olla sukupuolineutraaleja. Esteettömyysvaatimusten takia
kaikissa tiloissa on myös isompia yksittäisvessoja pyörätuolinkäyttäjien,
pienten lasten perheiden ja muiden enemmän tilaa ja/tai yksityisyyttä
tarvitsevien kävijöiden käyttöön. Nämä wc:t ovat sukupuolineutraaleja
ja niitä voidaan tarvittaessa käyttää myös pukuhuoneina. Kulttuuriharrastukset eivät yleensä edellytä perusteellista vaatteidenvaihtoa.
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Liikuntaharrastuksissa sen sijaan pukeutuminen ja peseytyminen vaatii
suurempia tiloja, joten sukupuolineutraalien tilojen toteuttaminen on
vaativampaa sekä taloudellisesti että käytössä olevien tilojen rajallisuuden vuoksi. Itäkeskuksen uimahallissa sukupuolineutraalit tilat saatiin
kuitenkin aikaan syyskuussa 2018 avaamalla aiemmin vain vauvaperheiden käytössä ollut tila myös sukupuolivähemmistöjen käyttöön.
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan rakennushankkeista esimerkiksi keskustakirjasto Oodin asiakas-wc-tiloista valtaosa on sukupuolineutraaleja eikä niiden ovissa ole sukupuolitunnuksia. Tanssin talon uudisrakennuksen wc-tiloja suunnitellaan samoin. Uudessa kaupunginmuseossa
wc:t ovat pääosin kaikille yhteisiä. Sukupuolineutraalit wc-tilat on toteutettu myös mm. Oulunkylän ala-asteen peruskorjauksessa, jossa sukupuolittain jaotellut ryhmä-wc:t muutettiin yksittäisvessoiksi.
Wc- ja peseytymistilojen sekä pukuhuoneiden tilamuutoksia arvioidessa tulee huomioida tiloihin vaadittavat muutostyöt ja niistä syntyvät kustannukset. Wc-, pukuhuone- ja peseytymistilat sijaitsevat usein samassa rakenteellisesti erotetussa tilassa, sillä vesi- ja viemäriputkistot ja niitä käyttävät toiminnot on kustannussyistä tarkoituksenmukaista sijoittaa
samaan osaan rakennusta. Ensi vuonna julkaistavassa kiinteistöstrategiassa on yhtenä linjauksena tilankäytön tehostaminen eikä tilojen kokonaismäärän tulisi kasvaa nykyisestä.
Toisaalta innovatiivisilla tilaratkaisuilla voidaan edistää intiimitilojen
muuttamista kaikki sukupuolet huomioiviksi: esteettömät sukupuolineutraalit wc-tilat voidaan varustella niin, että ne toimivat myös peseytymistiloina ja näin palvelevat asiakkaita sukupuolesta riippumatta. Koulujen
ja muiden julkisten tilojen yksittäisvessat on mahdollista muuttaa kaikki
sukupuolet huomioiviksi yksinkertaisilla uudelleenmerkinnöillä.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731
maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet
1
2

Valtuutettu Nelli Ruotsalaisen aloite
Tasa-arvotoimikunnan lausunto 20.12.2018

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 28.01.2019 § 74
HEL 2018-009104 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.
Käsittely
28.01.2019 Pöydälle
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Veronika
Honkasalon ehdotuksesta.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731
maria.nyfors(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 22.01.2019 § 25
HEL 2018-009104 T 00 00 03

Lausunto
Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon:
Kaupunkiympäristön toimialan rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus vastaa kaupunkiympäristön rakentamisesta sekä käytettävyydestä. Kaupungin hallinnassa olevien kiinteistöjen tulee tarjota terveelliset ja turvalliset puitteet palvelujen asiakaslähtöiselle järjestämiselle. Kaupungin ensi vuonna julkaistavassa kiinteistöstrategiassa on
myös yhtenä strategisena linjauksena määritelty tilankäytön tehostaminen, eikä tilojen kokonaismäärän tulisi kasvaa nykyisestä.
Tilankäytön suunnittelussa tulee ottaa huomioon laki miesten ja naisten
välisestä tasa-arvosta, joka kieltää sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuvan syrjinnän. Kaupunki on toteuttanut sukupuolineutraalit wc-tilat muun muassa keskustakirjasto Oodissa ja Oulunkylän ala-asteen peruskorjauksessa, jossa sukupuolittain jaotellut ryhmäkäymälät muutettiin yksittäisiksi vessaeriöiksi. Esteettömyyssäännös
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myös takaa sen, että lähes kaikissa kaupungin tiloissa on jo nyt ainakin
yksi sukupuolineutraali wc.
Intiimitilojen muuttaminen kaikki sukupuolet huomioiviksi voi johtaa kustannusvaikutuksiin. Wc- ja peseytymistilojen sekä pukuhuoneiden tilamuutoksia arvioidessa tulee huomioida tiloihin vaadittavat muutostyöt
ja niistä syntyvät kustannukset. Wc-, pukuhuone- ja peseytymistilat sijaitsevat usein myös samassa rakenteellisesti erotetussa tilassa, sillä
vesi- ja viemäriputkistot ja niitä käyttävät toiminnot ovat kustannussyistä tarkoituksenmukaista sijoittaa samaan osaan rakennusta. Toisaalta
innovatiivisilla tilaratkaisuilla voidaan edistää intiimitilojen muuttamista
kaikki sukupuolet huomioiviksi: esteettömät sukupuolineutraalit wc-tilat
voidaan varustella niin, että ne toimivat myös peseytymistiloina ja näin
palvelevat henkilöitä sukupuolesta ja sukupuolen ilmaisusta riippumatta. Kouluissa wc-tilat ovat taas usein yksittäisiä vessaeriöitä, joten uudelleenmerkinnöillä on mahdollista muuttaa wc-tilat kaikki sukupuolet
huomioiviksi.
Kaupunkiympäristölautakunta pitää kannattavana aloitteessa ehdotettua kartoitusta, miten liikuntapaikkojen intiimitiloissa toteutuu sukupuolen moninaisuuden huomioiminen ja minkälaisilla muutostöillä ja kustannuksilla tilat voidaan muuttaa kaikki sukupuolet huomioiviksi.
Käsittely
22.01.2019 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
Vastaehdotus:
Mai Kivelä: Kaupunkiympäristölautakunta pitää kannattavana aloitteessa ehdotettua kartoitusta, miten liikuntapaikkojen intiimitiloissa toteutuu
sukupuolen moninaisuuden huomioiminen ja minkälaisilla muutostöillä
ja kustannuksilla tilat voidaan muuttaa kaikki sukupuolet huomioiviksi.
Kannattaja: Silvia Modig
1 äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Kaupunkiympäristölautakunta pitää kannattavana aloitteessa ehdotettua kartoitusta, miten liikuntapaikkojen intiimitiloissa toteutuu
sukupuolen moninaisuuden huomioiminen ja minkälaisilla muutostöillä
ja kustannuksilla tilat voidaan muuttaa kaikki sukupuolet huomioiviksi.
Jaa-äänet: 2
Sirpa Asko-Seljavaara, Nuutti Hyttinen
Ei-äänet: 10
Eveliina Heinäluoma, Atte Kaleva, Mai Kivelä, Jape Lovén, Silvia MoPostiosoite
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dig, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara
Poissa: 1
Kaisa Hernberg
Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi Mai Kivelän vastaehdotuksen
äänin 10-2 (1 poissa).
15.01.2019 Pöydälle
Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot
Lotta Hakanpää, projektiasiantuntija: 310 21397
lotta.hakanpaa(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 18.12.2018 § 228
HEL 2018-009104 T 00 00 03

Lausunto
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta puoltaa valtuutettu Nelli Ruotsalaisen
ym. valtuustoaloitteessa esitetyn kartoituksen ja yhteenvedon tekemistä harrastus- ja liikuntapaikkojen intiimitilojen muuttamisesta kaikki sukupuolet huomioiviksi.
Aloitteessa viitataan myös kaupunginvaltuustossa 3.5.2017 hyväksyttyyn kaupunginhallituksen lausuntoon valtuutettu Anna Vuorjoen
16.11.2016 valtuustoaloitteesta, johon on kirjattu periaate pyrkiä sukupuolineutraaleihin WC-tiloihin kaupungin korjaus-ja uudisrakennushankkeissa.
Valtuutettu Ruotsalaisen aloitteen intiimitiloilla tarkoitetaan harrastus- ja
liikuntapaikkojen pukeutumis-, peseytymis- ja WC-tiloja. Nämä tilat on
aiemmin toteutettu valtaosin sukupuolinormatiivisesti, joten ne on jaettu
stereotyyppisen olettaman mukaan miesten ja naisten tiloiksi huomioimatta sukupuolivähemmistöjä.
Lain miesten ja naisten välisestä tasa-arvosta 7 §:ssä on kielletty sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuva syrjintä. Sukupuoli-identiteetillä tarkoitetaan henkilön kokemusta omasta sukupuolestaan ja sukupuolen ilmaisulla sukupuolen tuomista esiin pukeutumisella, käytöksellä tai muulla vastaavalla tavalla. Esimerkiksi sukupuolitunPostiosoite
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nukset WC-tilojen ovilla voidaan nähdä sekä perinteisinä sosiaalisina
normeina että tilan omistajan määräyksinä tilan käyttäjille, ja norminvastaisen WC:n valitsemisesta voi seurata muiden paheksuntaa.
Pääsääntöisesti kaupungin kaikissa tiloissa on jo nyt esteettömyyssäännösten perusteella ainakin yksi - vain yhden henkilön käytössä
oleva - sukupuolineutraali WC, mutta nämä WC:t on tarkoitettu liikuntaesteisille. Vastaavissa muissa tiloissa neutraalius voidaan saavuttaa
yksinkertaisesti poistamalla sukupuolitunnukset WC-tilojen ovilta.
Liikuntatiloissa pukeutumis- ja peseytymistilojen koko on melko suuri,
mistä johtuen tällaisten muutosten toteuttaminen voi olla haasteellista
sekä taloudellisesti että käytössä olevien tilojen rajallisuuden vuoksi.
Itäkeskuksen uimahallissa sukupuolineutraalit tilat saatiin kuitenkin aikaan syyskuussa 2018 avaamalla aiemmin vain vauvaperheiden käytössä ollut tila myös sukupuolivähemmistöjen käyttöön.
Liikuntatiloissa ei ole edellä mainittua Itäkeskuksen uimahallia lukuun
ottamatta tehty toiminnallisia perusparannustöitä pukeutumis-, peseytymis- ja WC-tiloissa vuosina 2017–2018.
Kulttuuripalvelut toimivat useissa eri-ikäisissä rakennuksissa, joiden
ratkaisut kuvastavat oman aikansa ajattelua. Usein niissä on tarjolla sekä sukupuolitettuja että neutraaleja WC-tiloja. Useamman kävijän WCtilat on säännönmukaisesti sukupuolitettu, mutta yksittäisvessat voivat
olla sukupuolineutraaleja. Uudessa kaupunginmuseossa toiletit ovat
pääosin kaikille yhteisiä. Esteettömyysvaatimusten takia kaikissa tiloissa on myös isompia yksittäisvessoja pyörätuolinkäyttäjien, pienten lasten perheiden ja muiden enemmän tilaa ja/tai yksityisyyttä tarvitsevien
kävijöiden käyttöön. Nämä vessat ovat sukupuolineutraaleja ja niitä voidaan tarvittaessa käyttää pukuhuoneina. Kulttuurikohteiden harrastukset eivät yleensä edellytä perusteellista vaatteidenvaihtoa.
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan rakennushankkeista esimerkiksi keskustakirjasto Oodin asiakas-wc-tiloista valtaosa on sukupuolineutraaleja. Niiden ovissa ei ole sukupuolitunnuksia. Lisäksi myös henkilökunnan pukuhuone- ja suihkutiloissa huomioidaan kaikki sukupuolet. Tanssin talon suunnittelussa on myös lähdetty siitä, että uudisrakennuksen
wc-tilat ovat sukupuolineutraaleja. Hanke ei ole vielä rakennuslupavaiheessa.
Käsittely
18.12.2018 Ehdotuksen mukaan
Lautakunta päätti käsitellä 12:nnen esityksen kokouksen kolmantena
asiana.
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Vastaehdotus:
Mika Ebeling: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa, että sukupuolten tarve yksityisyyteen huomioidaan jatkossakin.
Mika Ebelingin vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.
Mika Ebeling jätti päätöksestä eriävän mielipiteen seuraavilla perusteluilla:
Yleensä pyritään siihen, että ajattelumme on totuudenmukaista. Jos
ajattelumme on tosiasioiden vastaista, pyrimme korjaamaan ajatteluamme. Pyrimme myös auttamaan toisia ymmärtämään asiat totuudenmukaisesti.
Jos esim. 170 cm pitkä nuori nainen painaa 30 kg ja kokee olevansa
läski, niin mitä me teemme? Ohjaammeko hänet rasvaimuun, jotta hän
pääsee läskeistään eroon, vai toteammeko ystävällisesti, ettei hän on
lainkaan läski, pikemminkin aliravittu?
Jos taas joku ihminen kokee olevansa amputoitu ihminen amputoimattomassa ruumiissa, niin ohjaammeko tämän ihmisen amputoitavaksi,
vai yritämmekö auttaa häntä muuten?
Kuten Transtukipisteen sivuilta näemme, siellä propagoidaan ajatusta,
että sukupuoli ei olisi biologinen tosiasia, vaan asia, jossa ajattelumme
ei tulisikaan pyrkiä totuudellisuuteen, vaan jossa tosiasiat muuttuisivat
ajattelumme mukaan.
Tähän kielipeliin ei pidä mennä mukaan. Tämän kielipelin voi nähdä
myös uskontona, valheellisena uskontona, jota yritetään pakkoistuttaa
kaikille. Tähän ei tule suostua.
Riippumatta siitä, millaisia ajatuksia ihmisen päässä liikkuu, pisuaarit
soveltuvat niille, joilla on miehen ulkoiset sukupuolielimet, mutta niille,
joilla on naisen ulkoiset sukupuolielimet, ne eivät sovi. Naisten pitää
päästä istumaan pissatakseen.
Yhteiskunnan ei pidä haaskata rahaansa transuskonnon levittämiseen.
27.11.2018 Pöydälle
Esittelijä
vs. liikuntajohtaja
Petteri Huurre
Lisätiedot
Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791
petteri.huurre(a)hel.fi
Tuula Haavisto, kulttuurijohtaja, puhelin: 040 551 7335
tuula.haavisto(a)hel.fi
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§ 100
Vuoden 2018 talousarviossa kaupunginhallituksen käytettäväksi
osoitettujen projektialueiden rakentamisen määrärahojen myöntäminen ja siirtäminen
HEL 2016-006591 T 02 02 02

Päätös
Kaupunginhallitus päätti myöntää kaupunkiympäristön toimialan käyttöön vuoden 2018 talousarviokohdan 8 03 02, Projektialueiden kadut,
Khn käytettäväksi, määrärahoja alakohdasta seuraavasti:
TA-alakohta
8 03 02 05 Pasila

Euroa
2 100 000

Edelleen kaupunginhallitus päätti siirtää kaupunginhallituksen kaupunkiympäristön toimialalle myöntämiään vuoden 2018 talousarviokohdan
8 03 02, Projektialueiden kadut, Khn käytettäväksi, määrärahoja alakohtien välillä seuraavasti:
TA-alakohdasta
8 03 02 01 Kamppi-Töölönlahti
8 03 02 03 Kalasatama
8 03 02 04 Kruunuvuorenranta
8 03 02 06 Kuninkaankolmio
8 03 02 07 Kruunusillat

Euroa
-1 100 000
-200 000
-770 000
-830 000
-1 000 000

Siirretään alakohtaan
8 03 02 02 Länsisatama
8 03 02 05 Pasila

+2 900 000
+1 000 000

Edelleen kaupunginhallitus päätti myöntää kaupunkiympäristön toimialan käyttöön vuoden 2018 talousarviokohdan 8 01 02, Projektialueiden
esirakentaminen, Khn käytettäväksi, määrärahoja alakohdasta seuraavasti:
TA-alakohdasta
8 04 02 03 Kalasataman puistot

Euroa
-55 000

Siirretään alakohtaan
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8 04 02 04 Kruunuvuorenrannan puistot ja liikuntaalueet
8 04 02 05 Pasilan puistot

+15 000
+40 000

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Markku Riekko, vs. hankepäällikkö, puhelin: 310 39900
markku.riekko(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3

Määrärahamyöntäminen ja -siirrot projektialueen kadut
Määrärahamyöntäminen projektialueen esirakentaminen
Määrärahasiirrot projektialueen puistot ja liikunta-alueet

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Määrärahan myöntäminen ja siirtäminen talousarviokohdassa Projektialueiden kadut
Talousarvion 2018 alakohdan 8 03 02 Projektialueiden kadut määräraha yhteensä 81,405 milj. euroa on osoitettu kaupunginhallituksen käyttöön. Kaupunginhallitus on 14.5.2018 myöntänyt toimialan käyttöön
68,425 milj. euroa ja 17.12.2018 yhteensä 9,3 milj. euroa. Lisäksi Khs
on myöntänyt toimialalle vuoden 2017 käyttämättä jäänyttä määrärahaa yhteensä 8,93 milj. euroa.
Talousarviovuoden 2018 lopussa on tullut tarve poiketa talousarvion
alakohdan 8 03 02 Projektialueen kadut eräiden projektialueiden sisäisestä määrärahajaosta, koska katurakentaminen on edennyt eräillä
projektialueilla suunniteltua nopeammin ja vastaavasti eräillä projektialueilla suunniteltua hitaammin. Ylitystarpeet on katettavissa sisäisinä
siirtoina muilta projektialueilta käyttämättä jäävistä määrärahoista sitovaa määrärahatasoa ylittämättä.
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Kaupunkiympäristön toimiala esittää, että toimialalle myönnetään vuoden 2018 talousarviokohdan 8 03 02, Projektialueiden kadut, Khn käytettäväksi, 2,1 milj. euroa. Lisäksi kaupunkiympäristön toimiala esittää,
että kaupunginhallitus siirtää kaupunkiympäristön toimialalle myöntämiään vuoden 2018 talousarviokohdan 8 03 02, Projektialueiden kadut,
Khn käytettäväksi, määrärahoja 3,9 milj. euroa alakohtien välillä edellä
esitetyn mukaisesti.
Määrärahan myöntäminen talousarviokohdassa Projektialueiden esirakentaminen
Talousarvion 2018 alakohdan 8 01 02 Projektialueiden esirakentaminen määräraha 56,363 milj. euroa on osoitettu kaupunginhallituksen
käyttöön. Talousarvion alakohtaan 8 01 02 02 Länsisataman esirakentamiseen on varattu 18,507 milj. euroa, josta kaupunginhallitus on
myöntänyt toimialan käyttöön 13,097 milj. euroa (Khs 16.4). Talousarvion alakohtaan 8 01 02 06 Pasilan esirakentamiseen on varattu
3,255 milj. euroa, josta kaupunginhallitus on myöntänyt toimialan käyttöön 1,5 milj. euroa (Khs 19.11) Lisäksi toimialalla oli käytettävissä ylitysoikeutena vuodelta 2017 käyttämättä jääneitä määrärahoja Länsisatamaan 0,954 milj. euroa ja Pasilaan 0,5 milj. euroa.
8 01 02 02 Länsisataman esirakentamismäärärahalla on tehty arvioitua
enemmän mm. alueen pudotustiivistystä sekä Hyväntoivonpuiston esirakentamistoimenpiteitä. Länsisataman esirakentamisen kokonaiskustannukset ovat yhteensä 17,80 milj. euroa ja kohteelle myönnettyä
määrärahaa on 13,097 milj. euroa, joten lisämäärärahaa tarvitaan
4,70 milj. euroa.
8 01 02 06 Pasilan esirakentamisen määrärahalla on toteutettu Ratapihakortteleiden esirakentamista ja siirretty Metsäläntien voimajohtolinjaa. Toteutuneet kustannukset ovat 3,05 milj. euroa ja myönnettyä
määrärahaa on 2,00 milj. euroa, joten lisämäärärahaa tarvitaan
1,05 milj. euroa.
Kaupunkiympäristön toimiala esittää, että toimialalle myönnetään vuoden 2018 talousarviokohdan 8 01 02, Projektialueiden esirakentaminen, Khn käytettäväksi, määrärahoja 5,75 milj. euroa edellä esitetyn
mukaisesti.
Määrärahasiirto talousarviokohdassa Projektialueiden puistot
Talousarvion 2018 alakohdan 8 04 02 Projektialueiden puistot määräraha yhteensä 5,095 milj. euroa on osoitettu kaupunginhallituksen käyttöön. Kaupunginhallitus on 28.5.2018 myöntänyt toimialan käyttöön Kalasataman puistoihin ylitysoikeuden 0,2 milj. euroa ja 17.12.2018 kohteelle talousarviossa varatun määrärahan 0,357 milj. euroa. Kaupunginhallitus on 28.5.2018 myöntänyt toimialan käyttöön talousarviossa
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kohteille osoitetut määrärahat Kruunuvuorenrannan puistot ja liikuntaalueet 0,255 milj. euroa ja Pasilan puistot 0,257 milj. euroa.
Talousarviovuoden 2018 lopussa on tullut tarve poiketa talousarvion
alakohdan 8 04 02 Projektialueiden puistot ja liikunta-alueet eräiden
projektialueiden määrärahajaosta, koska puistorakentaminen on edennyt eräillä projektialueilla suunniteltua nopeammin ja vastaavasti eräällä projektialueella suunniteltua hitaammin. Ylitystarpeet on katettavissa
sisäisinä siirtoina yhdeltä projektialueelta käyttämättä jäävistä määrärahoista sitovaa määrärahatasoa ylittämättä.
Kaupunkiympäristön toimiala esittää, että kaupunginhallitus päättää
siirtää kaupunginhallituksen kaupunkiympäristön toimialalle myöntämiään vuoden 2018 talousarviokohdan 8 04 02, Projektialueiden puistot
ja liikunta-alueet, Khn käytettäväksi, määrärahoja 55 000 euroa alakohtien välillä edellä esitetyn mukaisesti.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Markku Riekko, vs. hankepäällikkö, puhelin: 310 39900
markku.riekko(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3

Määrärahamyöntäminen ja -siirrot projektialueen kadut
Määrärahamyöntäminen projektialueen esirakentaminen
Määrärahasiirrot projektialueen puistot ja liikunta-alueet

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Tiedoksi
Kaupunginkanslia
Kaupunkiympäristön toimiala

Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 16.04.2018 § 213
HEL 2016-006591 T 02 02 02

Päätös
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Kaupunginhallitus päätti myöntää kaupunkiympäristön toimialalle vuoden 2018 talousarvion alakohdasta 8 01 02 02 Länsisataman esirakentaminen, Khn käytettäväksi
13 097 000 euroa Länsisataman alueen esirakentamiseen ja
alueiden käyttöönoton edellyttämiin toimenpiteisiin.
05.02.2018 Ehdotuksen mukaan
19.06.2017 Ehdotuksen mukaan
Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm
Lisätiedot
Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276
juha.viljakainen(a)hel.fi
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§ 101
Primäärilainan myöntäminen eräälle Helsingin kaupungin asunnot
Oy:n peruskorjaushankkeelle
HEL 2019-000050 T 02 05 03 00

Päätös
Kaupunginhallitus päätti myöntää talousarviokohdan 9 01 01, antolainat
asuntotuotantoon, varoista 189 057 euron suuruisen primäärilainan
Helsingin kaupungin asunnot Oy:n hakemuksen mukaiselle peruskorjaushankkeelle kohteeseen Heka Länsi-Herttoniemi, Siilitie 7.
Lisäksi kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginkanslian talous- ja
suunnitteluosaston talous- ja konserniohjausyksikköä laatimaan velkakirjat kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen vahvistamien ehtojen mukaisesti.
Käsittely
Esteelliset: Anni Sinnemäki, Tuula Saxholm
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Pipsa Kotamäki, rahoitussihteeri, puhelin: 31036125
pipsa.kotamaki(a)hel.fi

Liitteet
1

Heka Oy pöytäkirjanote 122018

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Otteet
Ote
Otteen liitteet
Helsingin kaupungin asunnot Oy Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
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Primäärilaina on Helsingin kaupungin myöntämä laina, jonka korko on
tällä hetkellä 2 % (kvsto 12.10.2005, § 219) ja jota lyhennetään 36 vuoden annuiteettitaulukon mukaisesti. Korkotukilainaa myönnetään vain
asumiskäyttöön sekä asumista välittömästi palvelevien tilojen rakentamiseen (esim. varastot, saunatilat ja pyykkituvat). Primäärilainalla rahoitetaan kohteisiin sisältyviä liike- yms. tiloja, joita ei lueta asumista
välittömästi palveleviksi tiloiksi.
Heka Länsi-Herttoniemi, Siilitie 7, on 278 asuntoa ja yhden liiketilan
kattava vuokratalokohde, johon toteutettiin laaja peruskorjaus sisältäen
kaikki LVIS-järjestelmät sekä rakennusten sisäpuoliset osat kauttaaltaan. Peruskorjaus alkoi tammikuussa 2013 ja sen 1. vaihe valmistui
kesällä 2015. Rakennusvalvonnan loppukatselmus pidettiin 24.5.2017
ja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) hyväksyi 18.7.2018
hankkeen kokonaiskustannukset, yhteensä 23 474 362 euroa. Korkotukilainalla rahoitetaan 17 389 785 euroa, avustuksilla 1 068 000 euroa,
Helsingin kaupungin primäärilainalla 189 057 euroa ja omarahoitusosuudella 4 827 520 euroa.
Helsingin kaupungin asunnot Oy hakee kohteelleen Länsi-Herttoniemessä 189 057 euron primäärilainaa. Talousarvion kohdalla 9 01 01,
antolainat asuntotuotantoon, on käytettävissä 10 miljoonaa euroa.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Pipsa Kotamäki, rahoitussihteeri, puhelin: 31036125
pipsa.kotamaki(a)hel.fi

Liitteet
1

Heka Oy pöytäkirjanote 122018

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Otteet
Ote
Otteen liitteet
Helsingin kaupungin asunnot Oy Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

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
Alv.nro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja

6/2019

86 (145)

Asia/11
04.02.2019

§ 102
Päiväkoti Isoniityn korvaavan uudisrakennuksen hankesuunnitelma
HEL 2018-011907 T 10 06 01

Päätös
Kaupunginhallitus hyväksyi Kumpulaan rakennettavan, päiväkoti Isoniityn korvaavan päiväkodin uudisrakennuksen 13.12.2018 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 1 540 brm² ja
rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana
7 100 000 euroa syyskuun 2018 kustannustasossa.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731
maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet
1
2

Päiväkoti Isoniityn korvaavan uudisrakennuksen hankesuunnitelma
Hankesuunnitelman liitteet 1−6

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Tiivistelmä
Kumpulaan osoitteeseen Limingantie 39 on suunnitteilla uusi päiväkoti
150 lapselle. Uudisrakennus korvaa nykyisen päiväkoti Isoniityn, jonka
huonokuntoinen rakennus tullaan purkamaan uudisrakennuksen valmistuttua. Päiväkotipaikkojen tarve on Kumpulan alueella ollut jo vuosien ajan suurempi kuin käytettävissä olevat tilat, ja uudisrakennus tuo
alueelle 113 uutta tilapaikkaa.
Rakentamisen kustannukset ovat 7 100 000 euroa ja uudisrakennuksen arvioitu valmistumisaika on tammikuussa 2021.
Kasvatus- ja koulutuslautakunta on omalta osaltaan puoltanut hankesuunnitelman hyväksymistä.
Esittelijän perustelut
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Nykyinen päiväkoti Isoniitty ja tilapaikat
Päiväkoti Isoniitty sijaitsee Vanhankaupungin peruspiirissä, Kumpulan
osa-alueella, jossa se palvelee erityisesti Kumpulan ja sen lähialueiden
lapsia ja heidän perheitään.
Päiväkodin paviljonkirakennus on yli 30 vuotta vanha. Kiinteistö on
huonossa kunnossa eikä sitä ole taloudellisesti tai teknisesti perusteltua enää peruskorjata.
Nykyinen päiväkoti korvataan uudisrakennuksella, joka tulee n. 400
metrin päähän nykyisestä rakennuksesta osoitteeseen Limingantie 39.
Asemakaava mahdollistaa päiväkotitilojen sijoittamisen kyseiselle korttelialueelle. Nykyinen päiväkotirakennus on käytössä kesään 2022
saakka, joten päiväkoti ei tarvitse väistötiloja uudisrakennuksen rakentamisen ajaksi. Uudisrakennuksen valmistumisen jälkeen nykyinen päiväkotirakennus puretaan ja sen puistotontti maisemoimaan.
Kaksikerroksiseen uudisrakennukseen tulee 150 tilapaikkaa nykyisten
37 paikan sijaan. Hoito- ja kasvatushenkilöstöä on arviolta 28 riippuen
hoidossa olevien lasten määrästä ja i'istä. Ruokapalvelu- ja siivoushenkilöstöä on noin viisi. Tilapaikat on uudisrakennusta suunniteltaessa mitoitettu 8 htm² / lapsi.
Uudisrakennushanke tuottaa alueen varhaiskasvatuspalveluihin 113 lisäpaikkaa, jotka huomioidaan alueen palveluverkkotarkastelun yhteydessä.
Kumpulan alueen palveluverkko
Varhaiskasvatuspalvelujen tilapaikkojen riittävyyttä seurataan säännöllisesti alue- ja kaupunkitasolla. Palveluverkkoa kehitetään vastaamaan
varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteita ja perheiden palvelutarpeita.
Joustavat, turvalliset ja terveelliset oppimisympäristöt tukevat lasten ja
aikuisten hyvinvointia ja viihtyvyyttä.
Päiväkotipaikkojen tarve on Kumpulan alueella ollut jo vuosien ajan
suurempi kuin käytettävissä olevat päiväkotitilat. Vuosien 2018−2027
väestöennusteen mukaan Koskela-Kumpula-Käpylä -alueen 1−6-vuotiaiden lasten määrä kasvaa noin 200:lla. Alueen huonokuntoiset ja pienet päiväkotitilat eivät riitä käyttötarpeeseen.
Uudisrakennushanke mahdollistaa varautumisen varhaiskasvatuksen
osallistumisasteen kasvuun ja lähipäiväkotikäytäntöön siirtymiseen.
Alueen palveluverkkoa muokataan siten, että uudisrakennushankkeen
toteutuessa yhden tai kahden päiväkodin peruskorjauksesta voidaan
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luopua. Tarkastelun kohteena on sekä suomen- että ruotsinkielinen
palveluverkko.
Uudisrakennushankkeen laajuus ja toteutuksen aikataulu
Uudisrakennuksen laajuus on 1 540 brm² ja sen toteutus on talonrakennushankkeiden rakentamisohjelman mukaan ajoitettu vuosille
2019−2020. Tavoiteaikataulun mukaan hanke on valmis tammikuuhun
2021 mennessä.
Rakentamiskustannukset sekä vuokrakustannus kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle
Hankkeen rakentamiskustannukset ovat on arvonlisäverottomana yhteensä 7 100 000 euroa syyskuun 2018 kustannustasossa.
Hankkeelle on varattu 6 500 000 euroa vuoden 2019 talousarvion liitteenä olevassa talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmassa vuosiksi 2019−2028. Muuttunut rahoitustarve otetaan huomioon rakentamisohjelmaa tarkistettaessa.
Hankkeen arvioitu tilakustannus eli tilahankkeiden käsittelyohjeiden
mukaan määritelty sisäinen kuukausivuokra kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle on noin 32,80 euroa/htm², josta pääomavuokran osuus
on 27,04 euroa/htm² ja ylläpitovuokran osuus 5,76 euroa/htm². Vuosivuokra on yhteensä 473 107 euroa 9/2018 lasketun hintatason mukaan. Tuottovaade on 3 % ja vuokra-aika 20 vuotta. Lopullinen pääomavuokra tarkistetaan toteutuneiden kustannusten mukaan. Ylläpitovuokra tarkistetaan valmistumisajankohdan ylläpitovuokraa vastaavaksi.
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto
Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 18.12.2018 § 286 antanut hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon ja päättänyt päiväkodin perustamisesta.
Kasvatus- ja koulutuslautakunta on lausunnossaan todennut, että uudisrakennushankkeen tavoitteena ovat joustavat ja monipuoliset oppimisympäristöt sekä tiloiltaan tehokas päiväkoti. Tilasuunnittelussa korostuu lasten osallisuus ja pienryhmätoiminta. Tilat on suunniteltu esteettömiksi ja akustiikkaan, valaistukseen ja ergonomiaan kiinnitetään
erityistä huomiota.
Varhaiskasvatuspalvelu on perheille arjen lähipalvelu, ja päiväkodit
ovat alueen yhteisiä ja yhteisöllisyyttä mahdollistavia tiloja. Lapsen näkökulmasta päiväkotipaikka omalla asuinalueella mahdollistaa kaverisuhteiden muodostumisen lähellä kotia ja tutustumisen ja turvallisen
liikkumisen omalla asuinalueella.
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Uudishankkeessa saadaan turvalliset ja joustava tilat, joista osa on
myös asukaskäytössä. Lapset ja perheet osallistuvat päiväkodin tilojen
ja toiminnan suunnitteluun. Uudishankkeen tiloissa voidaan kasvatusja koulutuslautakunnan arvion mukaan ottaa paremmin huomioon varhaiskasvatussuunnitelman mukaiset toiminnalliset tekijät.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731
maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet
1
2

Päiväkoti Isoniityn korvaavan uudisrakennuksen hankesuunnitelma
Hankesuunnitelman liitteet 1−6

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Tiedoksi
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätöshistoria
Kasvatus- ja koulutuslautakunta 18.12.2018 § 286
HEL 2018-011907 T 10 06 01

Päätös
Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hyväksyä liitteenä olevan tarveselvityksen päiväkoti Isoniityn uudisrakennuksesta. Uudisrakennus sijaitsee osoitteessa Limingantie 39, 00560 Helsinki.
Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunkiympäristön toimialan 13.12.2018 päivätystä hankesuunnitelmasta omalta osaltaan
puoltavan lausunnon.
Samalla kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti perustaa päiväkodin
osoitteeseen Limingantie 39, 00560 Helsinki.
Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas
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Lisätiedot
Pirjo-Riitta Sihvonen, suunnittelija, puhelin: 310 43229
pirjoriitta.sihvonen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 13.12.2018
§ 140
HEL 2018-011907 T 10 06 01

Esitys
A
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
esitti kaupunginhallitukselle LPK Isoniityn uudisrakennushankkeen
13.12.2018 päivätyn hankesuunnitelman hyväksymistä siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 1 540 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 7 100 000 euroa kustannustasossa
9/2018 ehdolla, että kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon ja tarveselvityksen.
B
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
päätti oikeuttaa rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuuden
jatkamaan hankkeen suunnittelua odottamatta hankepäätöstä.
Esittelijä
tekninen johtaja
Jaakko Stauffer
Lisätiedot
Ari Hulkkonen, projektinjohtaja, puhelin: 310 27925
ari.hulkkonen(a)hel.fi
Päivi Etelämäki, projektinjohtaja, puhelin: 310 31871
paivi.etelamaki(a)hel.fi
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§ 103
Nuorten palkkaus Siisti kesä -hankkeeseen v. 2019
HEL 2019-001102 T 02 02 02

Päätös
Kaupunginhallitus päätti hyväksyä vuoden 2019 talousarvion kohdassa
1 30 01 Khn käytettävänä olevasta määrärahasta kaupunginkanslian
käytettäväksi 970 772 euroa.
Määräraha käytetään nuorten kesätyöntekijöiden palkkaamiseen Siisti
kesä -hankkeeseen. Määrärahalla voidaan palkata yhteensä noin 313
nuorta 3 viikkoa – 2 kuukautta kestäviin työsuhteisiin. Rekrytoinnissa
kiinnitetään erityistä huomiota erityisryhmiin, kuten vammaisiin, osatyökykyisiin sekä syrjäytymisvaarassa oleviin.
Käsittely
Vastaehdotus:
Kaisa Hernberg: Lisätään päätösehdotuksen loppuun: "Rekrytoinnissa
kiinnitetään erityistä huomiota erityisryhmiin, kuten vammaisiin, osatyökykyisiin sekä syrjäytymisvaarassa oleviin."
Kannattaja: Maria Ohisalo
Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Kaisa Hernbergin vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Taina Hartikainen, erityissuunnittelija, puhelin: 31043837
taina.hartikainen(a)hel.fi

Liitteet
1

Siisti kesä -hanke käyttösuunnitelma 2019

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä vuoden 2019 talousarvion kohdassa 1 30 01 Khn käytettävänä olevasta määrärahasta kaupunginkanslian käytettäväksi 970 772 euroa.
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Määräraha käytetään nuorten kesätyöntekijöiden palkkaamiseen Siisti
kesä -hankkeeseen. Määrärahalla voidaan palkata yhteensä noin 313
nuorta 3 viikkoa – 2 kuukautta kestäviin työsuhteisiin.
Esittelijän perustelut
Kaupungin viihtyisyyteen on varattu vuodelle 2019 kaupunginhallituksen käytettäväksi määrärahaa talousarvion kohdalle 1 30 01.
Määrärahasta käytetään käyttösuunnitelman mukaisesti 920 772 euroa
työntekijöiden palkkauskuluihin ja työntekijöiden suojavaatetuksiin, työvälineistöön sekä välittömiin turvakoulutuksiin 50 000 euroa. Yhteensä
970 772 euroa.
Kaupunginkanslia on valmistellut määrärahasta käyttösuunnitelman yhteistyössä Kulttuuri ja vapaa-ajan liikuntapalveluiden ja rakentamispalvelu Staran kanssa. Ko. toimiala ja liikelaitos ovat ilmoittaneet voivansa
palkata kesän aikana noin 313 nuorta 519 kuukaudeksi Siisti kesä hankkeen tehtäviin.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Taina Hartikainen, erityissuunnittelija, puhelin: 31043837
taina.hartikainen(a)hel.fi
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§ 104
Hakemus Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle
Kallahden matalikon luonnonsuojelualueen perustamiseksi sekä
hoito- ja käyttösuunnitelman vahvistamiseksi
HEL 2017-012537 T 11 01 04

Päätös
Kaupunginhallitus esitti Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, että se perustaa Kallahden matalikon luonnonsuojelualueen sekä vahvistaa alueen hoito- ja käyttösuunnitelman.
Hakemus luonnonsuojelualueen perustamiseksi
Suojelun perusteet
Kallahden matalikko on yksi Helsingin luonnonsuojeluohjelman 2015–
2024 alueista. Kaupungin luonnonsuojeluohjelmaa toteutetaan perustamalla luonnonsuojelualueita.
Kallahden matalikko täyttää luonnonsuojelulain edellyttämät luonnonsuojelualueen perustamisen yleiset edellytykset. Alueella on harvinainen luonnonmuodostuma, vedenalainen harju. Kallahden matalikolla
tavataan useita valtakunnallisesti uhanalaisia luontotyyppejä: näkinpartaisniittyjä, meriajokasyhteisöjä, rakkoleväyhteisöjä ja uposkasvivaltaisia pohjia. Osa matalikosta on tärkeää vesilintujen muutonaikaista ruokailualuetta. Lisäksi merenpohjassa on mm. silakan ja valtakunnallisesti uhanalaisen merikutuisen karisiian kutualueita.
Suojelun tarkoitus
Luonnonsuojelualueen tarkoitus on suojella harjumuodostuman vedenalaisia osia sekä sen harvinaisia luontotyyppejä, linnustoa ja uhanalaisia eliölajeja. Kyseessä on yksi maamme harvoista vedenalaisista luonnonsuojelualueista ja Helsingissä ensimmäinen lajissaan.
Suojelun tarkoituksena on ohjata alueen käyttöä Suomenlahdella harvinaisen hiekkapohjaisen vedenalaisen ekosysteemin ja tärkeän lintujen
muutonaikaisen ruokailu- ja levähdyspaikan suojelemiseksi. Suojelu
parantaa vesilintujen pesimärauhaa luonnonsuojelualueen lähisaarilla.
Rauhoitusmääräysten avulla voidaan vähentää vesiliikenteestä, kalastuksesta ja surffaamisesta aiheutuvaa vedenalaisen kasvillisuuden kulumista ja linnuston häirintää. Kasvillisuuden kulumista aiheuttavat kahlaaminen, veneiden ankkurointi ja potkuripyörteet.
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Alueen sijainti ja rajaus
Kallahden matalikko sijaitsee Itä-Helsingissä, Vuosaaren kaupunginosassa.
Suunniteltu luonnonsuojelualue kattaa 228 hehtaarin laajuisen merialueen Kallahdenniemeltä Villinginluodolle asti.
Luonnonsuojeluohjelman mukainen rajaus käsitti eteläosan Euroopan
Unionin Natura 2000 -verkostoon kuuluvasta kohteesta nimeltä Kallahden harju-, niitty- ja vesialueet (FI0100063) (liite 2). Perustettavan luonnonsuojelualueen rajausta on laajennettu, koska alueen hahmottaminen sekä kartalla että maastossa on yksiselitteisempää, jos sen kulmapisteet määritellään saariin tai niiden lähivesiin. Luonnonsuojelualueeseen otetaan mukaan lisää Kallahdenniemen lähivesien tärkeää lintualuetta sekä siian ja silakan kutualueita.
Perustettava luonnonsuojelualue käsittää Kallahdenniemen eteläosaa
ja siitä jatkuvaa vedenalaista harjua ympäröivät vesialueet siten, että
kiintopisteet ovat Kallahden rantaniityn luonnonsuojelualueen etelärannan länsirajalla, Ahvensaaren luoteiskulmassa, Villinginluodon pohjoiskärjessä, Pihlajaluodonkuvun koillisrannalla, Prinssin koilliskärjessä ja
Kallahden rantaniityn luonnonsuojelualueen itärannan pohjoisimmassa
kohdassa. Kalliosaarenluodon itäpuolella rajaus seuraa Natura-alueen
rajaa. Ranta-alueilla rajaus kulkee perustettujen ja asemakaavoissa
osoitettujen luonnonsuojelualueiden rajoja ja rantaviivaa pitkin. Yksityisen kiinteistön ulottuessa vesialueen puolelle raja on määritelty kiinteistörajan mukaiseksi.
Kallahden matalikko koostuu lähes kokonaan vesialueesta. Luonnonsuojelualueen sisään jää muutamia luotoja, joista suurimmat ovat
Prinssi ja Nuottakari. Kolme luonnonsuojelulailla suojeltua saarta jää
Kallahden matalikon luonnonsuojelualueen ympäröimiksi: Prinsessa,
Kalliosaarenluoto ja Pihlajaluodonkupu. Niiden rauhoitusmääräykset
säilyvät ennallaan.
Kiinteistötiedot ja omistus
Perustettava Kallahden matalikon luonnonsuojelualue sijaitsee viidellä
kiinteistöllä: 91-412-2-448, 91-412-3-1, 091-435-1-63, 91-435-1-153 ja
91-435-1-251. Kiinteistöt omistaa Helsingin kaupunki. Kiinteistöille ei
kohdistu rasitteita.
Kaavatiedot
Pohjoisosa alueesta kuuluu Kallahden asemakaavaan numero 11970.
Ehdotettavan luonnonsuojelualuerajauksen sisällä on kaavamerkintöjä
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SL-nat (Natura 2000 -verkostoon kuuluva luonnonsuojelualue), W-nat
(Natura 2000 -verkostoon kuuluva vesialue ja VL/s (lähivirkistysalue,
jolla on maisemallisia ja geologisia arvoja).
Eteläosa kuuluu Itäisen saariston asemakaavaehdotuksen alueisiin.
Ehdotettavan luonnonsuojelualuerajauksen sisällä on kaavamerkintöjä
SL (luonnonsuojelualue), SL-nat, W-nat, W (vesialue), luo (luonnonmonimuotoisuuden kannalta tärkeä alue), sl (kasvillisuuden ja/tai linnuston
kannalta arvokas kohde), lv (laituri), sm (muinaisjäännös).
Luonnon monimuotoisuus
Helsingin kaupungin ympäristökeskus teetti vuonna 2015 vedenalaisen
luonnon kartoituksen luonnonsuojeluohjelman rajauksen mukaisesti
Natura-alueen eteläosassa. Vedenalaista luontoa kartoitettiin mm. kaikuluotaamalla ja laitesukeltamalla. Koska vedenalaistutkimukset ovat
suhteellisen työläitä ja kalliita, käytettiin lisäksi mallinnusta, jonka perusteella voitiin päätellä eri kasviyhdyskunnille suotuisia alueita.
Geologia
Kallahdenniemi kuuluu harjujaksoon, joka ulottuu Hyvinkäältä Helsinkiin asti. Se on syntynyt noin 13 000 vuotta sitten mannerjäätikön perääntyessä. Harju jatkuu vedenalaisena muodostumana parin kilometrin päähän niemen kärjestä eli Kuningattaresta etelään päin. Vesialue
on pääosin matalaa, varsinkin Santisen ja Iso Leikosaaren välissä, jossa veden syvyys on enimmillään 1,0–1,5 m. Pitkän ja kapean Kutusärkän eteläpuolella vesi syvenee nopeasti kymmeneen metriin.
Kallahden matalikon pohja on suurimmaksi osaksi hiekkaa, jolla on harvakseltaan erikokoisia kiviä ja lohkareita. Sorapohjaa on selvästi vähemmän ja kalliopaljastumia hyvin vähän.
Maankohoaminen jatkuu Kallahden matalikolla edelleen. Esimerkiksi
Kallahdenniemen suojellut rantaniityt ovat syntyneet maankohoamisen
myötä, pääosin 1900-luvulla.
Luontotyypit ja kasvillisuus
Vallitseva EU:n luontodirektiivin luontotyyppi Kallahden matalikolla on
vedenalaiset hiekkasärkät (luontodirektiivin luontotyyppi 1110). Harjusaaret (1610) on osittain sen kanssa päällekkäinen luontotyyppi. Pienialaisemmin tavataan riuttoja (1170).
Alueelta on löydetty seitsemän Itämeren vedenalaista luontotyyppiä,
jotka on kuvattu Suomen luontotyyppien uhanalaisuusarviossa: meriajokasyhteisöt, näkinpartaisniityt, uposkasvivaltaiset pohjat, rakkoleväyhteisöt, punaleväyhteisöt, hydrolitoraalin rihmaleväyhteisöt ja subliPostiosoite
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toraalin rihmaleväyhteisöt. Näistä Suomessa erittäin uhanalaisia (EN)
luontotyyppejä ovat meriajokasyhteisöt, näkinpartaisniityt ja punaleväyhteisöt. Meriajokasyhteisöjen ja näkinpartaisniittyjen suojelu on erityisen tärkeää, koska ne kuuluvat Suomen vastuuluontotyyppeihin.
Meriajokas (Zostera marina) on valtakunnallisesti silmälläpidettävä
(NT) kasvilaji, joka kasvaa matalilla, melko avoimilla hiekka- ja hiesupohjilla, parhaiten noin 3–4 metrin syvyydessä. Se on riippuvainen veden hyvästä vaihtuvuudesta, ja voi suotuisissa oloissa muodostaa laajoja vedenalaisia niittyjä, joilla on tärkeä merkitys kalojen ja monien selkärangattomien eläinlajien suoja- ja ruokailupaikkoina. Kallahden matalikolla on yksi harvoista tunnetuista meriajokkaan esiintymistä etelärannikolla, ja se on lajin ainoa tunnettu kasvualue Helsingissä. Sitä havaittiin vuonna 2015 Alleco Oy:n kartoituksessa Ison Leikosaaren ja Santisen tutkimuslinjoilla. Lisäksi lajille suotuisia alueita on erityisesti Haapasaaren ja Prinsessan välissä.
Näkinpartaiset ovat leviä, jotka tarvitsevat suojaisempaa elinympäristöä
kuin meriajokas. Näkinpartaisniityt ovat erittäin herkkiä mekaaniselle
kulutukselle kuten tallaamiselle ja moottoriveneiden aiheuttamille potkuripyörteille. Näkinpartaisniittyjä todettiin vuoden 2015 kartoituksessa
Kallahdenniemen läheisyydestä. Näkinpartaisille suotuisia alueita ovat
erityisesti suojaisat rantavedet Kallahden rantaniityn luonnonsuojelualueen molemmin puolin.
Pohjaeläimet
Kallahden matalikon puhtaat hiekkapohjat ja runsas vesikasvillisuus
tarjoavat hyvän elinympäristön monille selkärangattomille eläimille.
Vuoden 2015 selvityksessä biomassaltaan vallitsevia pohjaeläimiä tutkimuspaikoilla olivat varsinkin lieju- tai hietasimpukka, paikoin monisukasmatoihin kuuluva merisukasjalkainen ja yhdellä paikalla äyriäisiin
kuuluva merikatka. Monipuolisin pohjaeläinlajisto löytyi Iso Leikosaaren
eteläpuolisesta meriajokasyhteisöstä.
Kalat
Kallahden matalikolla tavataan merkittäviä silakan ja siian kutupohjia.
Silakka kutee kevään ja alkukesän aikana vesikasvillisuuspohjille, Suomessa vaarantunut (VU) merikutuinen karisiika puolestaan loppusyksyllä puhtaille sorapohjille. Myös kuha ja hauki lisääntyvät Kallahden
alueella.
Linnut
Tringa ry:n vuonna 2018 julkaisemassa raportissa Uudenmaan tärkeistä muutonaikaisista lintujen kerääntymäalueista Kallahden matalikko
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mainitaan lähes maakunnallisesti arvokkaana alueena. Linnuston osalta arvokkain osa-alue perustettavalla luonnonsuojelualueella on rantaniityn edustan matalikko, jonne kerääntyy merkittäviä määriä lintuja
muuttomatkallaan keväisin ja syksyisin. Eniten lintuja alueella on maalis–huhtikuussa ja elo–syyskuussa.
Kallahden matalikko lähialueineen on syysmuuton aikana valtakunnallisesti silmälläpidettävälle silkkiuikulle ja kyhmyjoutsenelle erityisen tärkeä levähdys- ja ruokailualue. Matalikolla tavataan muuttoaikana sekä
keväisin että syksyisin runsaasti myös tukkasotkia (EN) sekä sulan veden aikana talvella ja varhain keväällä isokoskeloita (VU). Talviaikaiset
allin (NT) kerääntymät ovat olleet kohteella viime vuosina hyvin runsaita, jopa tuhansista yksilöistä koostuvia.
Myös monipuolinen saariston pesimälinnusto käyttää matalikkoa ruokailuun ja poikastensa kasvattamiseen. Alueella säännöllisesti pesivinä
todetuista lajeista valtakunnallisesti uhanalaisia ovat tukkasotka, tukkakoskelo (EN) ja haahka (VU).
Natura 2000 -alueen Natura-tietolomakkeella mainitaan matalikolla pesivinä tai muuton aikana ruokailevina ja levähtävinä lintulajeina kalatiira, lapintiira, räyskä, laulujoutsen, pikkujoutsen, uivelo, kapustarinta,
keräkurmitsa ja suokukko.
Alueen käyttö
Virkistyskäyttö
Kallahdenniemi ympäröivine vesialueineen on tärkeää virkistysaluetta,
jonka merkitys kasvaa Helsingin asukasmäärän kasvaessa. On entistä
tärkeämpää ohjata toimintoja luonnoltaan vähemmän arvokkaille ja paremmin kulutusta kestäville alueille sekä rajoittaa harrastustoimintaa
linnuston kannalta herkimpinä ajankohtina.
Alueen poikki kulkee kaksi itä-länsisuuntaista veneväylää, jotka on
merkitty liitteisiin 2 ja 3. Ympäristölautakunnan vuonna 1992 tekemän
päätöksen mukaisesti Kallahdenniemen länsipuolella sekä Kuningattaren länsi- ja lounaispuolella veneiden suurin sallittu nopeus on 10 km/h
ja aallokon muodostus on kielletty. Moottoriveneiden lisäksi alueella
ajetaan myös vesiskoottereilla. Vesiskootterilla ajaminen yleisten veneväylien ulkopuolella on kielletty Uudenmaan ympäristökeskuksen 2001
tekemällä päätöksellä Kallahden matalikolla lukuun ottamatta Iso Leikosaaren itäpuolisia alueita ja Kutusärkän ja Iso Leikosaaren välistä harjujaksoa.
Surffaaminen purjeilla ja leijoilla onnistuu hyvin matalikolla erityisesti
länsi-lounaispuolella niemeä, joka on tuulioloiltaan yksi Etelä-Suomen
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parhaita paikkoja alan harrastajille. Melominen matalassa vedessä on
alueella suosittua.
Kallahdenniemeä ympäröivät merialueet ovat yksi suosituimmista vapaa-ajankalastuksen alueista Helsingissä. Merkittävimmät saalislajit
ovat: kuha, ahven, siika ja lahna. Suosituimpia pyyntimuotoja ovat verkkokalastus ja pyynti vapakalastusvälinein. Alueelta saadaan saaliiksi
myös silakkaa, haukea, särkeä, madetta, kampelaa sekä lohta ja taimenta.
Perustettavan luonnonsuojelualueen vieressä, Kallahdenniemen länsirannalla on yksi Helsingin suosituimmista uimarannoista. Rannalla on
kävijöitä vuosittain jopa 30 000. Uimarannan edustalla myös kahlataan;
matalan veden aikaan kahlaamalla pääsee läheisiin pikkusaariin asti.
Lintuharrastajat käyvät erityisesti muuttoaikoina tarkkailemassa matalikolla levähtäviä ja ruokailevia muuttolintuja.
Elinkeinot
Ammattikalastusta Kallahden matalikolla ja sen läheisyydessä on harjoittanut viime vuosina kaksi kalastajaa. Pyynti on tapahtunut pääasiallisesti harvoilla verkoilla ja silakkaverkoilla. Pyyntiä on harjoitettu myös
rysillä. Eniten alueen ammattikalastajat ovat saaneet saaliiksi lahnaa,
siikaa, silakkaa ja kuhaa.
Aurinkolahdella sijaitsee vesiskootterien vuokraamo, jonka vesiskoottereilla ajettaneen myös Kallahden matalikolla.
Kallahdenniemen länsipuolella toimii melontakeskus, josta vuokrattuja
kanootteja, soutuveneitä ja SUP-lautoja käytetään Kallahden matalikolla.
Rauhoitusmääräykset
1. Yleiset rajoitukset
Luonnonsuojelualueella on kielletty:
 maa-ainesten, kivien tai kaivoskivennäisten ottaminen, maa- ja kallioperän sekä merenpohjan vahingoittaminen ja muuttaminen
 ruoppaaminen, maa- ja ruoppausmassojen läjittäminen
 kasvien ja kasvinosien ottaminen ja vahingoittaminen
 luonnonvaraisten selkärankaisten eläinten pyydystäminen, tappaminen tai häiritseminen tai niiden pesien hävittäminen sekä selkärangattomien eläinten pyydystäminen tai kerääminen
 muut toimet, jotka vaikuttavat epäedullisesti alueen luonnonoloihin,
maisemaan tai eliölajien säilymiseen
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Määräyksistä saa Uudenmaan ELY-keskuksen luvalla poiketa, jos se
on luonnonsuojelualueen hoidon, käytön tai tutkimuksen kannalta perusteltua.
2. Liikkumis rajoitukset
Edellä olevien määräysten lisäksi on kielletty:
 vesiskootterilla ajo yleisten veneväylien ulkopuolella koko suojelualueella
 moottoriveneily ympäri vuoden Kallahden rantaniityn etelä- ja lounaispuolisella matalikolla. Kieltoalueen rajan muodostavat Rati, Ahvensaari, Haapasaari, Prinsessa ja Kuningatar. Kieltoalueen kartta
on liitteessä 4.
 muu liikkuminen ja oleskelu Kallahden rantaniityn etelä- ja lounaispuolisella matalikolla 15.3.–30.4. ja 15.8.–30.9. Kieltoalueen rajan
muodostavat Rati, Ahvensaari, Haapasaari, Prinsessa ja Kuningatar. Kieltoalueen kartta on liitteessä 4.
 veneiden ja kalastusvälineiden ankkurointi ympäri vuoden Kallahden rantaniityn etelä–lounaispuolella sekä koillispuolella, Santisen
pohjois- ja lounaisrannalla sekä Iso Leikosaaren etelärannalla. Kieltoalueiden kartta on liitteessä 4.
3. Sallitut toimenpiteet
Poikkeuksina edellä mainituista kielloista on sallittu:
 kalastuslupien mukainen kalastus edellä mainitut liikkumis- ja ankkurointirajoitukset huomioiden
 ennestään käytössä olevien yleisten veneväylien kunnostusruoppaukset ja vesiliikenteen turvallisuuden parantamiseksi tarvittava
väylien kehittäminen
 olemassa olevien laitureiden ylläpito
 olemassa olevien uimapaikkojen ylläpito
 vähäinen ruovikon niitto ilman konevoimaa
 laitureiden ja muiden veteen tehtävien rakenteiden rakentaminen
kaavan mukaiselle rakennuspaikalle kaavamääräysten mukaisesti
 veneellä kulku Haapasaaren laiturille Kallahdenniemen etelä- ja lounaispuolisen matalikon kautta ympärivuotisesti
 veneiden ankkurointi ankkurointikieltoalueilla veneen kiinnittämiseksi laituriin
 melominen Kallahden rantaniityn eteläpuoleisella matalikolla Ahvensaarten ja Haapasaaren välisellä osuudella ympärivuotisesti. Sallitun kulkureitin sijainti on esitetty liitteessä 4.
Korvausmenettely
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Helsingin kaupunki ei vaadi valtiolta luonnonsuojelulain mukaista korvausta rauhoituksen mahdollisesti aiheuttamasta taloudellisesta haitasta.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Timo Lindén, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550
timo.linden(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3
4

Kallahden_matalikko_rauhoitusesitys_Liite1_hoito-_ja_käyttösuunnitelma
Kallahden_matalikko_rauhoitusesitys_Liite2_ls-aluerajaus
Kallahden_matalikko_rauhoitusesitys_Liite3_lainhuutotodistukset
Kallahden_matalikko_rauhoitusesitys_Liite4_rajoitusalueet

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Otteet
Ote
Uudenmaan ELY-keskus (Ympäristö ja luonnonvarat)

Otteen liitteet
Esitysteksti

Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi maanomistajan hakemuksesta tai suostumuksella perustaa luonnonsuojelualueen. Päätökseen
luonnonsuojelualueen perustamisesta on otettava tarpeelliset määräykset alueen luonnon suojelemisesta ja tarvittaessa sen hoidosta.
Valmistelu
Kallahdenniemen ympäristön vesikasvillisuutta on tutkittu kaupungin
toimeksiannosta jo vuonna 2002. Luonnonsuojeluohjelman pohjalta
alueen rauhoittamista on valmisteltu vuodesta 2015 alkaen, jolloin ympäristökeskus teetti Kallahden matalikon vedenalaisen luonnon kartoitukset. Hallintokuntien välisessä työryhmässä asiaa käsiteltiin vuosina
2015–2016. Sen jälkeen valmistelu on jatkunut ympäristökeskuksen
ympäristönsuojeluosastolla ja kaupungin organisaatiouudistuksen jälkeen kaupunkiympäristön toimialan ympäristönsuojeluyksikössä.
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Yleisöllä on ollut mahdollisuus kommentoida tulevaa luonnonsuojelualuetta eri yhteyksissä. Syksyllä 2014 järjestettiin kaksi kaikille avointa
yleisötilaisuutta, joissa esiteltiin valmisteilla olevaa Helsingin luonnonsuojeluohjelmaa. Yleiskaavaehdotuksen nähtävillä olon yhteydessä oli
mahdollisuus ilmaista mielipiteensä myös kaupunkiluontoteemakarttaan merkityistä luonnonsuojeluohjelman alueista. Helsingin ympäristökeskuksessa järjestettiin 9.3.2016 kaikille avoin yleisötilaisuus, joka
keskittyi Kallahden matalikon luontoarvoihin ja suojelukysymyksiin.
Kallahden matalikon luonnonsuojelualueelle on tehty konsulttityönä (Alleco Oy, Ympäristösuunnittelu Enviro Oy) hoito- ja käyttösuunnitelma,
joka on liitetty rauhoitusesitykseen. Suunnitelmassa esitetään tarpeelliset toimenpiteet alueen luontoarvojen säilyttämiseksi ja virkistyskäytön
ohjaamiseksi.
Lausunnot
Kaupunkiympäristön toimialan ympäristönsuojeluyksikkö pyysi rauhoitusesitysluonnoksesta syksyllä 2018 lausuntoa tärkeimpiä käyttäjäryhmiä edustavilta yhdistyksiltä, alueella toimivilta yrittäjiltä, luonnonsuojeluyhdistykseltä, lintutieteelliseltä yhdistykseltä ja liikenneviranomaiselta:
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Etelä-Suomen Vapaa-ajankalastajapiiri ry
Suomen Kalastusopaskilta ry
Uudenmaan kalatalousyhteisöjen liitto
Nylands fiskarförbund rf
Suomen purjehdus ja veneily ry
Vuosaaren Venekerho ry
Vuosaaren Purjehtijat VP ry
Itä-Helsingin Pursiseura ry
Marjaniemen Melojat ry
Natura Viva Oy
Kallvik Surf ry
Helsingin Vesijetti
yksityinen elinkeinonharjoittaja
Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helka
Vuosaari-Seura ry
Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry
Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys Tringa ry
Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry
Helsingin Satama Oy
Liikennevirasto
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Lisäksi lausuntoa pyydettiin luonnonsuojelualueeseen rajautuvien kiinteistöjen omistajilta, jotka ovat yksityishenkilöitä ja Helsingin seurakuntayhtymä.
Määräaikaan 22.10.2018 mennessä saatiin 18 lausuntoa. Niistä kahdeksan oli yksityishenkilöiden lähettämiä. Kaikki lausunnon antaneet
yksityishenkilöt olivat Santisen saaren kesäasukkaita. Muista tahoista
lausunnon lähettivät: Etelä-Suomen Vapaa-ajankalastajapiiri ry (yhdessä Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön kanssa), Suomen
Kalastusopaskilta ry, Marjaniemen melojat ry, Natura Viva Oy, Kallvik
Surf ry, Vuosaari-Seura ry (yhdessä Vuosaari-Säätiön ja Vuosaari-toimikunnan kanssa), Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry, Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys Tringa ry, Helsingin Satama Oy ja Liikennevirasto.
Kaikkien lausunnon antaneiden kanta luonnonsuojelualueen perustamiseen sinällään oli myönteinen tai neutraali. Ehdotettavan luonnonsuojelualueen rajanaapurit ja vapaa-ajankalastajien edustajat esittivät kritiikkiä ankkurointikieltoalueista. Surffaajien ja melojien yhdistykset sekä
Natura Viva Oy kritisoivat liikkumista koskevia rajoituksia. Luonnonsuojeluyhdistys ja Tringa ry toivoivat alueen käyttöön laajempia rajoituksia
kuin rauhoitusmääräyksissä oli esitetty. Myös osa Santisen saaren
asukkaista ehdotti moottoriveneilyn nopeusrajoitusta ehdotettua laajemmalle alueelle. Myönteisimmin suunnitellun luonnonsuojelualueen
rauhoitusmääräyksiin suhtautui Vuosaari-Seura, joka lähetti yhteisen
lausunnon Vuosaari-Säätiön ja Vuosaari-toimikunnan kanssa. Jäljempänä on esitetty yksityiskohtaisemmin lausuntojen sisältö ja vastineet
aiheen mukaisessa järjestyksessä. Kallahden asemakaava on lainvoimainen ja Itäisen saariston asemakaava ehdotus on kaupunkiympäristölautakunnan hyväksymä. Luonnonsuojelualueen rajaaminen kaavoista poikkeavalla tavalla saattaisi tarpeen kaavamuutokselle.
Lausunnot ja vastineet niihin ilmenevät ympäristö- ja lupajaoston pöytäkirjasta esittelijä perusteluista.
Yhteenveto rauhoitusmääräyksiin tehdyistä muutoksista
Marjaniemen Melojien ehdotuksesta rauhoitusmääräyksiin tehtiin poikkeus, jonka mukaan melonta on sallittu Ahvensaarten ja Haapasaaren
välillä ympäri vuoden. Lisäksi liikkumiskieltoalueen etelärajaa siirrettiin
pohjoiseen, mikä laajentaa ympäri vuoden liikkumiselle sallittua aluetta.
Santisen asukkaiden huomautukset veneen ankkuroinnin välttämättömyydestä laituriin kiinnittymisen yhteydessä huomioitiin lisäämällä rauhoitusmääräyksiin tämän mahdollistava poikkeus ankkurointikiellosta ja
todettiin ankkurointikielto Ison Leikosaaren länsipuolella epäjohdonmukaiseksi, ja kielto poistettiin tältä osa-alueelta.
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Suomen Kalastusopastuskillan lausunnon johdosta muutettiin Kallahdenniemen eteläpuolisen liikkumisrajoitusalueen rajausta lännessä niin,
että kulku uimarannalta olemassa olevaa reittiä pitkin Ahvensaarelle ja
kalastus saarelta käsin on mahdollista ympäri vuoden.
Liikenneviraston lausunnon perusteella rauhoitusmääräyksiin lisättiin
sallittuna toimenpiteenä veneväylien kehittäminen vesiliikenteen turvallisuuden parantamiseksi.
Muut muutokset
Liikkumisrajoitusalue rajattiin osalla Kuningattaren etelärantaa irti rantaviivasta, mikä mahdollistaa uimaan pääsyn kahdelta niemen rantasaunalta ympäri vuoden.
Lopuksi
Esitys on kaupunkiympäristön lautakunnan ympäristö- ja lupajaoston
esityksen mukainen.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Timo Lindén, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550
timo.linden(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3
4

Kallahden_matalikko_rauhoitusesitys_Liite1_hoito-_ja_käyttösuunnitelma
Kallahden_matalikko_rauhoitusesitys_Liite2_ls-aluerajaus
Kallahden_matalikko_rauhoitusesitys_Liite3_lainhuutotodistukset
Kallahden_matalikko_rauhoitusesitys_Liite4_rajoitusalueet

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Otteet
Ote
Uudenmaan ELY-keskus (Ympäristö ja luonnonvarat)

Otteen liitteet
Esitysteksti

Tiedoksi
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto
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Päätöshistoria
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto 14.12.2018 § 233
HEL 2017-012537 T 11 01 04

Esitys
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto esitti kaupunginhallitukselle ja edelleen Uudenmaan ELY-keskukselle Kallahden
matalikon luonnonsuojelualueen perustamista sekä alueen hoito- ja
käyttösuunnitelman vahvistamista.
Esittelijä
yksikön päällikkö
Päivi Kippo-Edlund
Lisätiedot
Jere Salminen, vs. ympäristötarkastaja, puhelin: 310 21549
jere.salminen(a)hel.fi
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§ 105
Valtuutettu Elina Moision aloite toipumiskoulun rakentamisesta sisäilmasta sairastuneille lapsille ja opettajille
HEL 2018-006853 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.
Käsittely
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Mari Rantasen ehdotuksesta.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731
maria.nyfors(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Kaupunginhallitus päättää katsoa valtuutettu Elina Moision aloitteen
loppuun käsitellyksi.
Esittelijän perustelut
Valtuutettu Elina Moisio ja 13 muuta allekirjoittajaa esittävät aloitteessaan, että kaupunki selvittää tarvetta rakentaa kaupunkiin yksi sisäilmaturvallinen toipumiskoulu sisäilmasta sairastuneille oppilaille ja opettajille.
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala ja kaupunkiympäristön toimiala
huolehtivat koulutilojen sisäilmaturvallisuudesta yhteistyössä siten, että
kasvatuksen ja koulutuksen toimiala määrittää tarvitsemiensa tilojen
määrän ja toiminnalliset tarpeet ja kaupunkiympäristön toimiala vastaa
tarvittavien tilojen hankinnasta, toteutuksesta sekä yllä- ja kunnossapidosta. Talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmassa priorisoidaan
tarvittavien uusien tilojen ja perusparannusten kiireellisyysjärjestys vuosittaisen investointiraamin puitteissa.
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Kaupunki hakee parempaa rakentamisen laatua myös uusilla rakentamisen malleilla ja kokeiluilla. Rakentamisen laadun kehittäminen ja valvonta sekä rakennusten suunnitelmallinen yllä- ja kunnossapito on sisäilmaturvallisuuden kannalta erityisen tärkeää. Valmisteilla olevassa
kiinteistöstrategiassa, siihen liittyvässä sisäilmaohjelmassa ja kiinteistöstrategian toimenpideohjelmassa määritetään ne toimenpiteet ja vastuut, joilla palvelutilojen korjausvelka saadaan pienenemään.
Sisäilmasta johtuvaa oireilua epäiltäessä on tärkeää, että tieto kulkee
mahdollisimman nopeasti kiinteistössä tehtävien tutkimusten ja tarvittavien korjausten aloittamiseksi. Oireilevien hoitopolkuja ja yhteistyötä
terveydenhuollon kanssa vahvistetaan. Tarvittaessa oireilevalle lapselle
tai aikuiselle tarjotaan mahdollisuus siirtyä toiseen toimipisteeseen tai
toimipisteelle osoitetaan väistötilat tehtävien korjausten ajaksi.
Kasvatus- ja koulutuslautakunta on lausunnossaan todennut, ettei se
kannata aloitteessa ehdotetun toipumiskoulun rakentamista. Kaupunginhallitus on yhtä mieltä lautakunnan kanssa siitä, että erillisen toipumiskoulun sijaan on tärkeää keskittyä tavoittelemaan sitä, että kaikki
oppimisen tilat ovat toimintaan soveltuvia, terveellisiä ja turvallisia.
Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus
antaa vastauksen aloitteeseen, jonka on allekirjoittanut vähemmän kuin
15 valtuutettua. Vastaus on annettava kahdeksan kuukauden kuluessa
aloitteen jättämisestä. Vastaus on valmisteltu yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan kanssa.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731
maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet
1

Valtuutettu Elina Moision aloite

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria
Kasvatus- ja koulutuslautakunta 18.12.2018 § 282
HEL 2018-006853 T 00 00 03
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Lausunto
Kasvatus- ja koulutuslautakunta ei pidä kannatettavana valtuutettu Elina Moision ja allekirjoittaneiden tekemää aloitetta, jossa ehdotetaan,
että kaupunki selvittää, onko kaupungissa tarvetta rakentaa toipumiskoulu sisäilmasta sairastuneille oppilaille ja opettajille. Ehdotetun toipumiskoulun sijaan lautakunta korostaa, että kaikki toimialan oppimisen tilat tulee olla toimintaan soveltuvia, terveellisiä ja turvallisia sekä toteaa
seuraavaa:
Sisäilmasta johtuvaa oireilua epäiltäessä on tärkeää noudattaa toimialan ohjeistusta ja ilmoittaa epäilyistä oppilashuoltoon ja työterveyteen,
että tieto saadaan mahdollisimman nopeasti kunnossapitoon kiinteistössä tehtävien tutkimusten ja tarvittavien korjausten aloittamiseksi.
Tarvittaessa oireilevalle lapselle tai aikuiselle tarjotaan mahdollisuus
siirtyä toiseen toimipisteen tai toimipisteelle osoitetaan väistötilat tehtävien korjausten ajaksi.
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala järjestää suomen- ja ruotsinkielisiä palveluja päiväkodeissa, ryhmäperhepäiväkodeissa, leikkipuistoissa, perusopetuksen kouluissa, lukioissa, ammattiopistoissa ja työväenopistoissa; yhteensä yli 700:ssa toimipisteessä.
Kaupungin roolijaon mukaan kasvatuksen ja koulutuksen toimiala määrittää tarvitsemiensa tilojen määrän sekä niiden toiminnalliset tarpeet ja
kaupunkiympäristön toimiala vastaa tarvittavien tilojen hankinnasta, toteutuksesta sekä yllä- ja kunnossapidosta. Yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan kanssa laadittavassa talonrakennuksen investointiohjelmassa priorisoidaan uusien tarvittavien tilojen ja perusparannusten kiireellisyysjärjestys vuosittaisen investointiraamin puitteissa. Käytettävissä olevat varat ja resurssit eivät ole vastanneet kiinteistöjen korjaustarvetta, mikä näkyy korjattavien palvelurakennusten huonona kuntona ja kasvavana korjausvelkana.
Toteutettavien uudis- ja korjaushankkeiden määrä vaihtelee vuosittain.
Määrärahojen lisääminen mahdollistaa useamman vuosittaisen korjaushankkeen lisäämisen talonrakennusohjelmaan ja kaikkein huonokuntoisempien kiinteistöjen korvaamisen uusilla. Myös uusilla rakentamisen malleilla ja kokeiluilla kaupunki hakee parempaa rakentamisen
laatua. Lautakunta pitääkin erityisen tärkeänä juuri rakentamisen laadun kehittämistä ja valvontaa toteutettavissa kohteissa sekä rakennusten riittävää, suunnitelmallista yllä- ja kunnossapitoa. Toimialalla tämä
tarkoittaa ylläpitosiivoukseen panostamista ja mahdollisesti sen lisäämistä, mikä tulee huomioida budjetoinnissa. Lisäksi haettaessa sisäilmaongelmiin liittyviä ratkaisuja on terveydenhoidon asiantuntijoiden
roolia syytä vahvistaa.
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Helsingin kaupungin valmisteilla olevassa kiinteistöstrategiassa, siihen
liittyvässä sisäilmaohjelmassa ja kiinteistöstrategian toimenpideohjelmassa määritetään ne toimenpiteet ja vastuut, joilla palvelutilojen korjausvelan kasvu pysäytetään ja saadaan pienenemään.
Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen
Lisätiedot
Mauno Kemppi, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 86860
mauno.kemppi(a)hel.fi
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§ 106
Valtuutettu Ulla-Marja Urhon toivomusponsi Vattuniemen alueelle
tehtävästä palvelujen kokonaissuunnitelmasta
HEL 2017-001889 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.
Käsittely
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Terhi Koulumiehen ehdotuksesta.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045
anna.villeneuve(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston
1.2.2017 hyväksymän toivomusponnen (Ulla-Marja Urho) johdosta tehdyistä toimenpiteistä.
Esittelijän perustelut
Käsitellessään 1.2.2017 Lauttasaaren Lohiapajanlahden alueen asemakaavaa ja asemakaavan muuttamista (nro 11040) kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla seuraavan toivomusponnen:
"Hyväksyessään Lohiapajalahden alueen asemakaavan valtuusto edellyttää, että koko Vattuniemen alueelle tehdään palvelujen kokonaissuunnitelma. Siinä otetaan huomioon myös julkisten palvelujen sijoittuminen alueelle ja lauttasaarelaisille." (Ulla-Marja Urho)
Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.
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Kaupunginhallitus käsitteli asiaa 29.1.2018 (56 §) ja palautti sen uudelleen valmisteltavaksi siten, että asiasta pyydetään lausunto kasvatusja koulutuslautakunnalta.
Toivomusponnen johdosta saatiin kaupunkiympäristölautakunnan lausunto 15.8.2017 (31 §). Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto on
saatu 30.10.2018 (234 §).
Vattuniemen alueelle on käynnistetty vuoden 2016 loppupuolella palveluverkon tilanteen kartoitus ja suunnittelu. Tavoitteena on selvittää koulu- ja päiväkotitilojen ja palvelujen riittävyys ja saavutettavuus nykyisessä tilanteessa sekä verrata sitä yleiskaavan mahdollistamaan täydennysrakentamiseen. Asukkaiden ja alueen toimijoiden esittämien lisärakentamisen ja käyttötarkoitusten muutosten vaikutukset kuuluvat myös
selvitykseen.
Suunnitelmassa kartoitetaan nykyisten sijaintien potentiaali ja etsitään
uusia toteuttamiskelpoisia sijainteja. Kaupunkiympäristön toimiala sekä
kasvatuksen ja koulutuksen toimiala tekevät kokonaissuunnitelman yhteistyössä. Asukasennusteet laaditaan yhteistyössä kaupunginkanslian
kanssa.
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunnossa kuvataan Lauttasaaren
varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palvelujen nykytilanne, lähivuosille suunnitellut väestönkasvusta ja korjaustarpeesta syntyvät merkittävimmät tilahankkeet sekä toimenpiteet, joilla palveluille toteutetaan riittävät tilat.
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on Lauttasaaren palvelujen kokonaissuunnitelmassa varautunut varhaiskasvatus- ja koulupalveluiden
kasvuun ja muutoksiin. Palveluverkkoa sopeutetaan kasvavan lapsimäärän tarvetta vastaavaksi. Alueelle kaavoitettujen päiväkoti- ja koulutonttien lisäksi Vattuniemenkujalle valmistuvaan toisen ala-asteen
kiinteistöön varataan 1000 m² kasvatus- ja koulutuskäyttöön suunniteltua tilaa. Lisäksi Myllykalliontien koulutontilla on noin 1500 k-m² ja
Drumsö lågstadien koulutontilla 3800 k-m² käyttämätöntä rakennusoikeutta jäljellä.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045
anna.villeneuve(a)hel.fi
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Otteet
Ote
Ponnen ehdottaja

Otteen liitteet
Esitysteksti

Päätöshistoria
Kasvatus- ja koulutuslautakunta 30.10.2018 § 234
HEL 2017-001889 T 00 00 03

Lausunto
Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi seuraavan lausunnon:
Vuoden 2016 syksyllä on Vattuniemen alueelle Lohiapajalahden alueen
asemakaavan hyväksymisen yhteydessä käynnistetty valtuuston edellyttämä tarkastelu ja kokonaissuunnitelma julkisten palvelujen sijoittumisesta alueelle ja Lauttasaarelaisille.
Suunnitelmassa selvitetään päiväkoti- ja koulupalvelujen ja niiden tarvitsemien tilojen riittävyys ja saavutettavuus sekä yleiskaavan mahdollistama täydennysrakentaminen alueella. Kokonaissuunnitelmaa laaditaan yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan ja kaupungin kanslian
kanssa.
Seuraavassa kuvataan Lauttasaaren varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palvelujen nykytilanne, lähivuosille väestönkasvusta ja korjaustarpeesta suunnitellut merkittävimmät tilahankkeet ja toimenpiteet, joilla
toteutetaan riittävät tilat palveluille.
Varhaiskasvatus
Lauttasaaressa on tällä hetkellä (1.9.2018) kasvatuksen ja koulutuksen
suomen- ja ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen päiväkodeissa, ryhmäperhepäiväkodeissa ja leikkipuistoissa yhteensä 950 tilapaikkaa seuraavasti:
Suomenkielisissä päiväkodeissa (Lokki, Lunni, Melkko, Pajalahti, Silkkiuikku, Särki, Telkkä/leikkipuisto Lahnalahti ja Veijari) on yhteensä
649 tilapaikkaa, palveluja käyttää kaikkiaan 670 lasta. Ryhmäperhepäiväkodeissa Osteri ja Alli on 16 tilapaikkaa ja lasta.
Ruotsinkielisissä päiväkodeissa (Drumsö kompis, Kvarnberget ja Tärnan) on yhteensä 285 tilapaikkaa, palveluja käyttää 270 lasta.
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Yksityisellä palveluntarjoajilla tilapaikkoja ja palveluja käyttäviä lapsia
on noin 160.
Helsingin väestöennusteen mukaan suomenkielisten 0-6-vuotiaiden
lasten määrän Lauttasaaressa arvioidaan vähenevän nykyisestä 1323
lapsesta noin 150 lapsella vuoteen 2027 mennessä. Vastaavana aikana ruotsinkielisten lasten määrä alueella kasvaa nykyisestä 308 lapsesta ennusteen mukaan 44 lapsella. Lauttasaaressa varhaiskasvatuksen
järjestämistä on vaikeuttanut alueen aikaisempi lapsimäärän nopea
kasvu, nykyisten tilojen korjaustarve ja päiväkotirakentamiseen soveltuvien tonttien puute alueella. Lisäksi varhaiskasvatuksen tilapaikoista
osa sijaitsee nykyisin puistoalueille sijoitetuissa tilapäisissä paviljonkipäiväkodeissa, joiden määräaikainen rakennuslupa on loppumassa.
Edellä mainituista seikoista johtuen ei Lauttasaaren varhaiskasvatuksen lähipalvelut ole toteutuneet tarvetta vastaavalla tavalla. Lauttasaaren suomenkielistä lapsista 8% käyttää saaren ulkopuolisia varhaiskasvatuksen palveluja.
Investointiohjelman talonrakennusohjelmassa vuosille 2019-2028 on
ohjelmoitu 250-paikkainen päiväkoti Lauttasaari-daghemmet Drumsö,
joka tarjoaa tilat 160 suomenkieliselle ja 90 ruotsinkieliselle lapselle.
Päiväkodin rakentaminen alkoi keväällä 2017 ja sen arvioidaan valmistuvan alkuperäisestä aikataulustaan myöhästyneenä syksyllä 2019.
Uusi päiväkoti tarvitaan täyttämään aikaisemman nopean lapsimäärän
kasvun tarvitsemat tilapaikat.
Päiväkoti Särjen korvaavat tilat toteutetaan Lauttasaareen rakennettavan toisen ala-asteen yhteyteen osoitteeseen Vattuniemenkuja 4. Päiväkoti Särjen nykyiset 93 tilapaikkaa kasvatetaan 210 tilapaikkaan, mikä tarkoittaa 117 lisäpaikkaa. Rakennuksen arvioitu käyttöönotto on
vuoden 2020 alussa.
Ruotsinkielinen daghemmet Tärnan toimii kaupungin ulkopuolisen
omistamissa vuokratiloissa. Sen perusparannus on ohjelmoitu talonrarakentamisohjelmaan toteutettavaksi vuokrahankkeena, joka tarkentuu
laajuuden ja aikataulun osalta.
Tilapaikkojen lisäys korvaavissa- ja uudishankkeissa mahdollistaa tilapäisistä paviljonkipäiväkodeista Silkkiuikku (75 tilapaikkaa) ja Telkkä
(90 tilapaikkaa) luopumisen, osallistumisasteen kasvun alueella ja
mahdollisen siirtymisen lähipäiväkoti järjestelmään.
Rakentamalla suomen- ja ruotsinkielinen päiväkoti samaan kiinteistöön
kuten päiväkoti Lauttasaari–daghemmet Drumsö-hankkeessa ja rakentamalla päiväkoti ala-asteen yhteyteen selkiytetään lasten oppimisen
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polkua sekä saavutetaan synergiaa toiminnassa, tilankäytössä ja käyttökustannuksissa.
Lasten suomenkielinen oppimisen polku Lauttasaaressa jatkuu Lauttasaaren ala-asteelle ja vastaava ruotsinkielinen Drumsö lågstadie-kouluun.
Perusopetus
Lauttasaaressa on tällä hetkellä yksi suomen- ja yksi ruotsinkielinen
ala-asteen koulu. Suomenkielisen Lauttasaaren ala-asteen koulussa on
963 oppilasta, joista Myllykalliontien rakennuksessa on noin 400 oppilasta ja pihalle sijoitetuissa lisätiloina toimivissa viipalerakennuksissa
sekä Hedengrenin väliaikaisissa lisätiloissa noin 560 oppilasta.
Tallbergin puistotiellä sijaitsevan ruotsinkielisen Drumsö lågstadie koulussa on tällä hetkellä 320 oppilasta.
Helsingin väestöennusteen mukaan Lauttasaaren suomenkielisten 711-vuotiaiden määrä kasvavaa nykyisestä 914 oppilaasta 55 oppilaalla
ja 12-14-vuotiaiden määrä nykyisestä 411 oppilaasta 265 oppilaalla
vuoteen 2027 mennessä. Vastaavat luvut ruotsinkielisten 7-11 vuotiaiden osalta ovat nykyisen 195 oppilaan määrän kasvu 15 oppilaalla ja
12-14 vuotiaiden osalta nykyisen 98 oppilasmäärän kasvu 33 oppilaalla
vastaavana aikana. Lauttasaaressa lähikoulun valitsee kouluikäisistä
90,8%.
Koulupalvelujen järjestämistä Lauttasaaressa on vaikeuttanut ennakoitua nopeampi väestönkasvu, nykyisten tilojen yhtäaikainen korjaustarve sekä koulutonttien puute alueella. Lisäksi osa olemassa olevista
koulujen tiloista sijoittuu pihalle rakennettuihin tilapäisiin paviljonkipäiväkoteihin, joiden rakennuslupa on umpeutumassa ja Hedengrenin
kiinteistön määräaikaisiin vuokratiloihin.
Investointiohjelman talonrakennusohjelmassa vuosille 2019-2028 on
ohjelmoitu Lauttasaaren toinen ala-aste (ja päiväkoti Särki) osoitteessa
Vattuniemenkuja 3. Hanke toteutetaan vuokrahankkeena ja sen tilaohjelma on mitoitettu noin 590 ala-asteen oppilaalle. Päiväkodin ja koulun
yhteishanke valmistuu alkuvuodesta 2020. Hanke vastaa aikaisempaan
nopean väestönkasvun oppilaspaikkatarpeeseen ja mahdollistaa Lauttasaaren ala-asteen tilapäisistä lisätiloista luopumisen perusparannushankkeiden valmistuttua.
Lauttasaaren toisen ala-asteen ja päiväkoti Särjen valmistuttua alkaa
ala-asteen Myllykalliontien toimipisteen (530 + 42 paikkaa) laaja perusparannus ja laajennus. Laajennus käsittää nykyiset musiikkiopiston tilat. Hankkeen väistötiloina käytetään Myllykalliontien pihalla olevia tilaPostiosoite
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päisiä lisätiloja, viereisen Hedengrenin toimistorakennuksen vuokratiloja (350 oppilaspaikkaa) sekä valmistuneen toisen ala-asteen tiloja.
Hankkeen toteutus on ohjelmoitu vuosille 2020-2021. Perusparannuksen valmistuttua pihan tilapäisistä lisätiloista voidaan luopua.
Drumsö-lågstadien perusparannus toteutetaan vuosina 2021-2022 ja
sen rakentamisen aikaisina väistötiloina toimivat Hedengrenin vuokratilat. Hankkeen valmistuttua Hedengrenin tiloista voidaan luopua.
Talonrakennusohjelmassa olevien uudis- ja perusparannushankkeiden
valmistuttua 2022 on Lauttasaaressa väestöennusteen tarvetta vastaavat varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tila- ja oppilaspaikat.
Koivusaaren oppilaat siirtyvät tällä hetkellä toisen luokan jälkeen Lauttasaaren ala-asteelle. Koivusaaren asukasmäärän kasvaessa alueelle
jo varatun päiväkoti- ja koulutontin kokoa tarkistetaan.
Lauttasaaren kasvavan yläasteikäisten oppilasmäärän lähikouluna toimii Lauttasaaren yhteiskoulu. Lauttasaaren yhteiskoulun kannatusyhdistys ry:n hallitus on päättänyt kokouksessaan 9.9.2014 (42§), että
Lauttasaaren yhteiskoulu kouluttaa jatkossakin Lauttasaaren alueen
yläasteikäiset nuoret. Ruotsinkielisten yläasteikäisten oppilaiden lähikouluna toimii Grundskolan Norsen. Seuraavien 10 vuoden aikana yläasteikäisten oppilasmäärä kasvaa lähes 300 oppilasta, minkä vuoksi tilojen riittävyys tulee tarkastella neuvottelussa Lauttasaaren yhteiskoulun kanssa.
Lauttasaaren palvelujen kokonaissuunnitelmassa on varauduttu tulevaisuudessa varhaiskasvatus- ja koulupalveluiden kasvuun ja muutoksiin. Palveluverkkoa sopeutetaan kasvavan lapsimäärän tarvetta vastaavaksi. Alueelle kaavoitettujen päiväkoti- ja koulutonttien lisäksi Vattuniemenkujalle valmistuvaan toisen ala-asteen kiinteistöön varataan
1000 m2 kasvatus- ja koulutuskäyttöön suunniteltua tilaa. Lisäksi Myllykalliontien koulutontilla on noin 1500 kem2 ja Drumsö lågstadien koulutontilla 3800 kem2 käyttämätöntä rakennusoikeutta jäljellä. Kaavoituksessa ja toteutuksessa tulee huomioida palveluille myös riittävät pihaalueet.
Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen
Lisätiedot
Mauno Kemppi, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 86860
mauno.kemppi(a)hel.fi
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HEL 2017-001889 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.
Käsittely
29.01.2018 Palautettiin
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Pia Pakarisen ehdotuksesta palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi siten, että asiasta pyydetään
lausunto kasvatus- ja koulutuslautakunnalta.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045
anna.villeneuve(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 15.08.2017 § 31
HEL 2017-001889 T 00 00 03

Hankenumero 5264_129

Lausunto
Kaupunkiympäristölautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle:
Vattuniemen alueelle on käynnistetty vuoden 2016 loppupuolella palveluverkon tilanteen kartoitus ja suunnittelu.
Tavoitteena on selvittää koulu- ja päiväkotitilojen ja palvelujen riittävyys
ja saavutettavuus nykyisessä tilanteessa ja verrata sitä yleiskaavan
mahdollistaman täydennysrakentamisen että asukkaiden ja alueen toimijoiden esittämien lisärakentamisten ja käyttötarkoitusten muutoksien
tuottamiin vaikutuksiin.
Suunnitelmassa kartoitetaan nykyisien sijaintien potentiaali ja etsitään
uusia toteuttamiskelpoisia sijainteja. Kokonaissuunnitelma tehdään yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa. Asukasennusteet laaditaan yhteistyössä kaupunginkanslian kanssa.
Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
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Mikko Aho
Lisätiedot
Janne Prokkola, yksikön päällikkö, puhelin: 310 37233
janne.prokkola(a)hel.fi
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§ 107
Helsingin kaupungin henkilöstön tasa-arvosuunnitelma vuosille
2019-2021
HEL 2018-010298 T 01 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi siten, että Helsingin kaupungin henkilöstön tasa-arvosuunnitelmassa
vuosille 2019-2021 asetetaan tarkat koko kaupunkia ja toimialoja koskevat tavoitetasot sekä näihin liittyvät konkreettiset ja tarkat vuosikohtaiset toimenpide-esitykset sekä näihin liittyvät tarkat mittarit.
Käsittely
Palautusehdotus:
Veronika Honkasalo: Helsingin kaupungin henkilöstön tasa-arvosuunnitelma vuosille 2019-2021 palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten,
että suunnitelmassa asetetaan tarkat koko kaupunkia ja toimialoja koskevat tavoitetasot sekä näihin liittyvät konkreettiset ja tarkat vuosikohtaiset toimenpide-esitykset sekä näihin liittyvät tarkat mittarit.
Kannattaja: Marcus Rantala
Palautusehdotus:
Mari Rantanen: Palautetaan tasa-arvosuunnitelma ja toimenpiteet uudelleen valmisteltavaksi sukupuolen liian korostamisen vuoksi.
Toimenpidesuunnitelmassa ei pyritä tasapuolisuuteen ja tasa-arvoon
vaan kehotetaan sukupuolen painottamiseen tasavertaisten hakijoiden
välillä. Lisäksi on mahdoton painottaa sukupuolta jos toisaalta niitä sanotaan olevan satoja, mikä sukupuoli tällöin on etusijalla rekrytoinnissa? Joskin tässä kohdassa olisi syytä huomioida miesten vähäinen
määrä kaupungin henkilöstössä.
Lähtökohta tulee olla pätevyyteen perustuva rekrytointi, työura, palkkaus ja palkitseminen. On työnantajan näkökulmasta erityisen ongelmallista jos vahvasti halutaan kuitenkin viestiä, että sukupuoli tai sukupuoli-identiteetti olisi merkitsevämpää kuin osaaminen.
Valmistelussa on syytä muistaa, että työ ja työpaikka on työntekoa varten. Korostunut viestintä voi olla omiaan ahdistamaan ihmistä, joka ei
halua korostaa omaa sukupuoltaan tai identiteettiään, vaan tehdä työtänsä. Suomi on yksi maailman tasa-arvoisimmista maista eikä ole
nähtävissä, että laajamittaisesti Suomessa olisi mahdotonta esimerkiksi
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edetä urallaan, on sukupuoli sitten mikä tahansa, vaikka yksittäisiä ongelmia onkin.
Mari Rantasen palautusehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.
Asian käsittelyn keskeyttämisestä äänestettiin ennen keskustelun jatkamista.
Äänestys
JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Veronika Honkasalon palautusehdotuksen mukaisesti
Jaa-äänet: 2
Mari Rantanen, Wille Rydman
Ei-äänet: 13
Paavo Arhinmäki, Jasmin Hamid, Kaisa Hernberg, Veronika Honkasalo, Terhi Koulumies, Maria Ohisalo, Pia Pakarinen, Marcus Rantala,
Nasima Razmyar, Daniel Sazonov, Tomi Sevander, Anni Sinnemäki,
Jan Vapaavuori
Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi äänin 2 - 13.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Asta Enroos, va. henkilöstöjohtaja, puhelin: 09 310 36420
asta.enroos(a)hel.fi
Susanna Puustinen, hr-asiantuntija, puhelin: 09 310 25586
susanna.puustinen(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3

Liite1.Henkilöstöntasa-arvosuunnitelma 2019-2021
Liite 2.Henkilöstön tasa-arvosuunnitelman 2019-2021 toimenpiteet,
vastuut , mittarit, aikataulu
Tasa-arvotoimikunnan lausunto 9.11.2018

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Kaupunginhallitus hyväksyy henkilöstön tasa-arvosuunnitelman (liite 1)
päämäärät ja toimenpiteet vuosille 2019-2021.
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Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi erillisen toimenpidesuunnitelman
vuosille 2019-2020 (liite 2).
Lisäksi kaupunginhallitus kehottaa kaikkia toimialoja, virastoja ja liikelaitoksia yhteistyössä edistämään henkilöstön tasa-arvosuunnitelman
päämääriä ja toimenpiteitä.
Esittelijän perustelut
Hallintosäännön mukaan kaupunginhallitus vastaa kaupungin henkilöstöpolitiikasta. Helsingin kaupungin henkilöstön tasa-arvosuunnitelman
2014-2018 kausi on päättynyt. Sitä toteutettiin yhteistyössä Helsingin
kaupungin toimialojen, liikelaitosten ja kaupunginkanslian kesken.
Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta edellyttää henkilöstön
sukupuolten tasa-arvon edistämistä kunnan työnantajaroolissa. Tasaarvolakiin on lisätty myös uusi 6 c §, jonka mukaan työnantajien tulee
ennaltaehkäistä sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuvaa syrjintää tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti. Tämä on huomioitu henkilöstön tasa-arvosuunnitelmaa valmisteltaessa.
Tasa-arvotyö on pitkäjänteistä työtä, jolloin tasa-arvotyön päämäärät ja
tavoitteet on perusteltua suunnitella strategiakausittain. Tarkempia toimenpiteitä on perusteltua tarkastella kahden vuoden välein. Päätettävänä oleva henkilöstön tasa-arvosuunnitelma ulottuu näin ollen strategiakauden loppuun vuodelle 2021 ja toimenpidesuunnitelma vuoteen
2020. Suunnitelma on käsitelty kaupungin henkilöstötoimikunnassa
17.12.2018.
Helsingin kaupungin tasa-arvosuunnitelman 2019-2021 päämäärät
ovat:
 kaupunki edistää ja kehittää aktiivisesti toimintakulttuuria jonka perustana ovat tasa-arvo ja yhdenvertaisuus
 työnantajana kaupunki edellyttää asiallista ja arvostavaa suhtautumista kaikkia työyhteisön jäseniä ja asiakkaita kohtaan
 jokainen tulee kohdelluksi, kohdatuksi ja johdetuksi hyvin ja reilusti
 sukupuoleen, sen ilmaisuun tai sukupuoli-identiteettiin perustuvaa
syrjintää ei ilmene
 työpaikoilla ei ilmene seksuaalista häirintää
 tasa-arvoon liittyvät mahdolliset ongelmat otetaan välittömästi puheeksi, niihin puututaan ja toimitaan.
Sukupuolinäkökulma huomioidaan entistä paremmin kaikessa henkilöstöön liittyvässä toiminnassa ja päätöksenteossa. Suunnitelman päämäärien toteutumista tuetaan erillisillä henkilöstöpoliittisilla toimenpiteillä (liite 2), jotka kohdentuvat tasa-arvoisen rekrytoinnin edistämiseen,
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työssä ja uralla kehittymiseen, palkkaukseen ja palkitsemiseen, työn ja
muun elämän yhteensovittamiseen, tasa-arvoista työelämää tukeviin
työyhteisöihin, johtamiseen ja esihenkilötyöhön sekä tasa-arvoa edistäviin käytäntöihin, työkaluihin ja tukeen.
Helsingin kaupungin henkilöstön tasa-arvosuunnitelman laatiminen on
toteutettu osallistavana prosessina. Sen laatimisessa on ollut mukana
henkilöstöjärjestöjen, työsuojeluorganisaation, työterveyshuollon, henkilöstöhallinnon ja linjajohdon edustajia sekä kaupungin seksuaali- ja
sukupuolivähemmistöverkoston jäseniä.
Helsingin kaupungin tasa-arvotoimikunta on kommentoinut suunnitelman toimenpiteitä 18.10.2018 kokouksessa. Toimikunnan ehdotuksia
on otettu huomioon valmistelussa. Tasa-arvotoimikunta on pyytänyt
kiinnittämään erityistä huomiota palkka-avoimuuden edistämiseen. Tasa-arvotoimikunta on myös kehottanut kiinnittämään huomiota tasa-arvoa tukevan termistön käyttöön. Tästä syystä henkilöstön tasa-arvosuunnitelmassa aiempi esimies-termi on korvattu esihenkilö-termillä
tarkoituksena edistää termin käyttöä laajemminkin.
Henkilöstön tasa-arvosuunnitelman toimenpanon tueksi tullaan laatimaan erillinen viestintäsuunnitelma ja verkkoaineisto. Suunnitelmasta
tehdään myös painotuote, jota jaetaan työpaikoille.
Henkilöstön tasa-arvosuunnitelman mukaisen toiminnan toteutumisesta
ja seurannasta vastaavat yhdessä kaupunginkanslia, toimialat, muut virastot ja liikelaitokset. Tasa-arvosuunnitelmaa seurataan myös yhteistyössä henkilöstöjärjestöjen ja työsuojelun edustajien kanssa henkilöstötoimikunnissa.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Asta Enroos, va. henkilöstöjohtaja, puhelin: 09 310 36420
asta.enroos(a)hel.fi
Susanna Puustinen, hr-asiantuntija, puhelin: 09 310 25586
susanna.puustinen(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3

Liite1.Henkilöstöntasa-arvosuunnitelma 2019-2021
Liite 2.Henkilöstön tasa-arvosuunnitelman 2019-2021 toimenpiteet,
vastuut , mittarit, aikataulu
Tasa-arvotoimikunnan lausunto 9.11.2018

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Tiedoksi
Kaupunginkanslia
Toimialat, virastot ja liikelaitokset

Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 28.01.2019 § 85
HEL 2018-010298 T 01 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.
Käsittely
28.01.2019 Pöydälle
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Veronika
Honkasalon ehdotuksesta.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Asta Enroos, va. henkilöstöjohtaja, puhelin: 09 310 36420
asta.enroos(a)hel.fi
Susanna Puustinen, hr-asiantuntija, puhelin: 09 310 25586
susanna.puustinen(a)hel.fi
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§ 108
Valtuutettu Kaisa Hernbergin toivomusponsi Vantaan Energia Oy:n
päästövähennystoimien ohjaamisesta
HEL 2018-002464 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 14.2.2018 hyväksymän toivomusponnen (Kaisa Hernberg) johdosta
tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.
Kaupunginhallitus kehotti Vantaan Energiaa konsernijaostolle toimittamissaan ajankohtaiskatsauksissa kertomaan päästövähennystoimien
etenemisestä, toteutuneista päästövähennyksistä sekä suunnitteilla
olevista päästöjä vähentävistä toimista.
Käsittely
Esteelliset: Jasmin Hamid
Vastaehdotus:
Kaisa Hernberg: Lisätään päätösehdotuksen loppuun: "Kaupunginhallitus kehottaa Vantaan Energiaa konsernijaostolle toimittamissaan ajankohtaiskatsauksissa kertomaan päästövähennystoimien etenemisestä,
toteutuneista päästövähennyksistä sekä suunnitteilla olevista päästöjä
vähentävistä toimista."
Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Kaisa Hernbergin vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472
atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet
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Vantaan Energia Oyn lausunto

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Ote
Ponnen ehdottaja

Otteen liitteet
Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai
täytäntöönpano

Päätösehdotus
Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 14.2.2018 hyväksymän toivomusponnen (Kaisa Hernberg) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.
Esittelijän perustelut
Hyväksyessään kaupunginhallituksen esityksen valtuutettu Mai Kivelän
aloitteen Vantaan Energian turveinvestoinneista loppuun käsitellyksi
kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla seuraavan toivomusponnen:
”Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta sille, että
konserniyksikkö ohjaa käytettävissä olevin tavoin Vantaan Energiaa
omaksumaan huomattavasti nykyistä kunnianhimoisempia päästövähennystoimia ja laatimaan konkreettisen suunnitelman hajautetun, vähäpäästöisiin energiantuotantomuotoihin perustuvan energiantuotantojärjestelmän aikaansaamiseksi.” (Kaisa Hernberg)
Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on hyväksytystä toivomusponnesta toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava
erikseen tiedoksi valtuutetuille.
Vantaan Energia Oy on Helsingin (40 %) ja Vantaan kaupungin (60 %)
yhdessä omistama yhtiö, jonka toimialana on sähkö-, lämpö- ja maakaasuliiketoiminta sekä muu energiahuolto ja niihin liittyvä tuotteiden
valmistus ja kauppa, energiapalvelut sekä alan muu liiketoiminta.
Vantaan Energia Oy:n antaman lausunnon mukaan Vantaan Energia konsernin toiminnan päätavoitteina ovat hiilineutraaliin tuotantoon perustuvan sähkön ja kaukolämmön luotettava toimittaminen asiakkaille
sekä yhtiön arvon kasvattaminen. Luotettavaan toimituskykyyn kuuluu
oleellisena osana yhtiön tuotantokyvyn ja tuotantokapasiteetin varmistaminen myös tulevaisuudessa.
Yhtiö suhtautuu ilmastonmuutoksen torjumiseen kunnianhimoisesti ja
vähentää kasvihuonepäästöjä askel askeleelta nopealla aikataululla.
Yhtiö on jo vuosia toteuttanut kehitysohjelmaa, jonka tavoitteena on leikata energiantuotannon hiilidioksidipäästöt vuoden 2010 tasolta kymPostiosoite
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menesosaan vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi yhtiö julkisti jo keväällä
2017 luopuvansa kokonaan kivihiilen käytöstä 2020-luvun aikana.
Lausunnon mukaan Vantaan Energian 2010-luvun suurin ilmastoteko
ja edistysaskel puhtaamman tulevaisuuden eteen on vuonna 2014 valmistunut Långmossebergenin jätevoimala, joka tuottaa sähköä ja kaukolämpöä 1,5 miljoonan suomalaisen kierrätyskelvottomasta sekajätteestä. Käynnistyttyään jätevoimala laski Vantaan energiatuotannon hiilidioksidipäästöjä 30 prosenttia sekä vähensi samalla 40 prosenttia fossiilisten tuontipolttoaineiden käyttöä. Jätevoimala palvelee oleellisena
osana koko pääkaupunkiseudun jätehuoltoa.
Vantaan Energian näkemyksen mukaan yhtiön toinen suuri edistysaskel on Martinlaakson biovoimalan valmistuminen aikataulun mukaisesti
vuoden 2018 lopussa. Biovoimalassa käytetään polttoaineena pääasiassa kotimaista läheltä tuotua puuhaketta, kuten ylijäämähaketta,
sahanpurua ja vaneriteollisuuden hukkapaloja. Biovoimalan valmistumisen jälkeen yhtiö on muutamassa vuodessa puolittanut hiilidioksidipäästönsä sekä vähentänyt fossiilisten polttoaineiden käyttöä 60 prosenttia.
Kuluvalla kymmenluvulla Vantaan Energia on vahvistanut ja varmistanut tulevaisuuden sähköntuotantokykyään myös osallistumalla osakkaana vesi-, tuuli- ja ydinvoimahankkeisiin.
Kivihiilestä luopuminen edellyttää uusien investointien tekemistä. Vantaan Energia on aloittanut Långmossebergenin laitosalueella ympäristövaikutusten arviointiohjelman koskien muun muassa uuden laitosyksikön rakentamista. Uudessa laitosyksikössä on tarkoitus hyödyntää
energiaksi jätteiden lajittelulaitoksista jäljelle jäävää muihin tarkoituksiin
kelpaamatonta kiertotalouspolttoainetta. Uudella voimalaitoskapasiteetilla korvataan nykyistä Martinlaakson voimalaitoksen kivihiileen ja
maakaasuun perustuvaa energiantuotantoa.
Lausunnon mukaan Vantaan Energian toimenpiteet ovat oleellinen osa
yhtiön osakkeenomistajien omien hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamista. Yhtiö hakee aktiivisesti ja kokeilee ennakkoluulottomasti parhaita mahdollisia keinoja tuottaakseen energiaa fiksusti, innovatiivisesti
ja kestävästi. Uusia toteutusvaihtoehtoja 2020-luvulla ovat muun muassa myös Martinlaakson voimalaitoksen kivihiilikattilan muuttaminen biopolttoainekattilaksi, kaukolämmön tuotantotehokkuuden lisääminen uusilla lämpövarastoilla, vanhojen kaatopaikkojen materiaali- ja energiahyödyntäminen jätevoimalassa, jätevoimalan kehittäminen kiertotalouskehityksen mukaisesti polttamaan energiaköyhempää sekajätettä, geoterminen lämpö sekä aurinkoenergia.
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Kaupunginvaltuuston 17.5.2017, § 241 hyväksymän konserniohjeen
mukaan kaupunki noudattaa konserniohjauksessaan eri yhteisöjä koskevien lakien mukaisia yhteisön hallinto- ja toimielimien sekä omistajan
välisiä tehtävä- ja vastuujakoja. Konserniohjetta sovelletaan soveltuvin
osin kaupungin osakkuusyhteisöihin, kuten Vantaan Energia Oy:öön.
Vantaan Energia Oy toteuttaa päästövähennysohjelmaansa, jolla se
siirtyy vaiheittain ja systemaattisesti pois fossiilisista polttoaineista kohti
vähäpäästöisiä energialähteitä. Yhtiö on viime vuosina vähentänyt merkittävästi toiminnastaan aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä. Kaupungin tulee konserniohjeen mukaisesti ja Vantaan Energia Oy:n vähemmistöomistajan roolissa pidättäytyä yhtiön päästövähennystavoitteiden toteuttamiseen liittyvien operatiivisten asioiden tai yhtiön hallituksen toimivaltaan kuuluvien asioiden käsittelystä sekä muista yhtiön asemaa
energiamarkkinoilla mahdollisesti heikentävistä konserniohjauksen toimenpiteistä.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472
atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet
1

Vantaan Energia Oyn lausunto

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Otteet
Ote
Ponnen ehdottaja

Otteen liitteet
Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai
täytäntöönpano

Tiedoksi
Kaupunginvaltuusto

Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 28.01.2019 § 87
HEL 2018-002464 T 00 00 03
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Päätös
Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.
Käsittely
28.01.2019 Pöydälle
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Reetta
Vanhasen ehdotuksesta.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472
atte.malmstrom(a)hel.fi
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§ 109
Lausunto ympäristöministeriölle luonnoksesta kansalliseksi ilmansuojeluohjelmaksi 2030
HEL 2018-013400 T 11 00 01
VN/7112/2018; YM

Päätös
Kaupunginhallitus antoi ympäristöministeriölle luonnoksesta kansalliseksi ilmansuojeluohjelmaksi seuraavan lausunnon:
Toimenpiteiden vaikuttavuus
Ilmanlaadun parantamiseksi tarvitaan laaja-alaisia toimenpiteitä. Vaikka
lainsäädännössä asetetut raja-arvot alittuvat Suomessa useimpien ilmansaastekomponenttien osalta, aiheutuu niistä tästä huolimatta haittaa terveydelle ja viihtyisyydelle sekä ympäristölle. Luonnoksen tavoitteet päästöjen ja pitoisuuksien vähentämiseksi ovat kannatettavia.
Määrätietoista ilmansuojelutyötä tulee jatkaa.
Helsingissä liikenteen päästöt heikentävät ilmanlaatua ja aiheuttavat
terveyshaittoja erityisesti kantakaupungissa ja vilkasliikenteisten väylien varrella. EU:n yhteinen, valtioneuvoston asetuksella asetettu typpidioksidin vuosikeskiarvopitoisuuden raja-arvo 40 μg/m3 ylittyy tai on
vaarassa ylittyä usean kilometrin matkalla. Vuosiraja-arvo piti saavuttaa
1.1.2010, ja EU on ryhtynyt valvontamenettelyyn useita jäsenmaita
kohtaan ilmanlaatudirektiivin raja-arvojen ylitysten vuoksi. Helsingin
kaupunki sai ympäristöministeriöltä ympäristönsuojelulain 149 §:n mukaisesti ja Euroopan komission suostumuksella typpidioksidiraja-arvon
noudattamiselle jatkoaikaa niin, että raja-arvo ei saisi ylittyä enää vuonna 2015. Koska tähän ei päästy, oli kaupungin laadittava ympäristönsuojelulain 147 §:n mukaisesti uusi ilmansuojelusuunnitelma, joka sisältää ne toimenpiteet, joilla liikenteen päästöt vähenevät niin, että typpidioksidin vuosiraja-arvo ei enää ylity. Helsingin ympäristölautakunta
hyväksyi 1.11.2016 Ilmansuojelusuunnitelman vuosille 2017 - 2024.
Helsingin suunnitelma sisältää toimenpiteitä paitsi pakokaasuperäisten
päästöjen, myös katupölyn ja puun pienpolton päästöjen vähentämiseksi. On tärkeää, että Helsingin ilmansuojelusuunnitelma ja kansallinen ohjelma tukevat toisiaan.
Pienhiukkaspitoisuudet eivät ylitä raja-arvoa Helsingissä, mutta tutkimusten mukaan niillä on merkittäviä terveysvaikutuksia myös täällä.
Pienhiukkasille asetettu raja-arvo on hyvin korkea verrattuna WHO:n
ohjearvoon. Nykytietämyksen mukaan niiden pitoisuudelle ei voida
osoittaa terveyden kannalta haitatonta kynnysarvoa.
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
Alv.nro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja

6/2019

128 (145)

Asia/18
04.02.2019

Luonnoksen luvussa 6 esitetyt toimenpiteet tukevat Helsingin kaupungin sekä muiden kuntien ilmansuojelutoimenpiteiden toteuttamista, sekä ilmastonmuutoksen torjumistyötä. Toimenpiteet pohjautuvat suurelta
osin ajoneuvoteknologian kehittymiseen, millä on suuri vaikutus päästöjen vähenemiseen. Tieliikenteen osalta raskaalle liikenteelle sekä
henkilö- ja pakettiautoille asetetut raja-arvot EU-tasolla ovat tehokkaasti vähentäneet uusien autojen päästöjä. Raja-arvojen kehittämistä ja
asteittaista tiukentamista on syytä tukea edelleen, jotta varmistetaan
myönteinen kehitys.
Markkinaehtoisten uusien liikkumispalveluiden toimintaedellytyksiä parantamalla voidaan kehittää liikennejärjestelmän energiatehokkuutta ja
vähentää oman auton omistamisen tarvetta. Erityistä huomiota tulee
kuitenkin kiinnittää siihen, että uudet liikkumisen palvelut parantavat liikennejärjestelmän energiatehokkuutta eivätkä ohjaa käyttäjiä vähemmän kestäviin kulkumuotoihin.
Helsingin hiilineutraalisuustavoite nojaa liikenteen osalta sähköautojen
määrän ripeään kasvuun vuoteen 2035 mennessä. Tavoitteen saavuttaminen vaatii autokannan nykyistä nopeampaa uusiutumista ja riittävän kattavaa latausinfraa. Yleisesti tieliikenteen vähäpäästöisiä käyttövoimia tulee tukea ja edistää kansallisella tasolla muun muassa mahdollistamalla maantieteellisesti riittävän kattavan ja yhtenäisen jakeluinfran toteutuminen siten, ettei jakeluinfran puute rajoita tai estä vähäpäästöisten käyttövoimien yleistymistä tieliikenteessä. Vähäpäästöisten
käyttövoimien yleistymisen kannalta on hyvin tärkeää myös edesauttaa
autokannan entistä nopeampaa uudistumista esimerkiksi liikenteen verotusta kehittämällä.
On erittäin hyvä, että ohjelmassa on huomioitu paitsi liikenteen pakokaasupäästöt, myös katupöly ja puun pienpoltto, joiden vaikutukset paikalliseen ilmanlaatuun ovat ajoittain hyvin suuria.
Katupölyn eli hengitettävien hiukkasten raja-arvot eivät ole ylittyneet
Helsingissä viime vuosina, mutta ylitysriski on edelleen olemassa erityisesti vilkasliikenteisissä katukuiluissa, ja katupöly heikentää yleisesti ilmanlaatua etenkin keväisin. Ilman tehokkaita pölyntorjuntatoimenpiteitä
ja niiden jatkuvaa kehittämistä raja-arvo ylittyisi edelleen. Ilmansuojeluohjelman toimenpiteissä tulisi tuoda vahvemmin esiin katupölyn ennalta ehkäisyn merkitystä. Katujen kunnossapidolla voidaan vaikuttaa
jo muodostuneen katupölyn poistamiseen katutilasta. Tulisi olla kuitenkin mahdollista vaikuttaa katupölyn syntyyn, erityisesti edistämällä kitkarenkaiden käyttöä. Tiedonvaihtoa ja parhaiden käytäntöjen levittämistä edistävät toimenpiteet ovat kannatettavia. Helsingissä on muun
muassa laajojen tutkimushankkeiden yhteydessä tunnistettu hyviä käy-
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täntöjä liukkaudentorjuntaan, pölynsidontaan ja kadunpuhdistukseen.
Käytännöt ovat sovellettavissa muihin kuntiin ja valtion maanteihin.
Puun pienpolton osalta tarvitaan sekä suoraan päästöihin vaikuttavia
toimia että myös työkaluja haittoihin puuttumiseen eli valvonnan tehostamiseen. Kuluttajien takka- ja erityisesti kiuasvalintojen tueksi tarvitaan
helposti ymmärrettävää tietoa ja ohjausta.
Pienpolton savuhaittojen ehkäisemisessä valvonnan rooli korostuu sitä
mukaa kun vanhojen talojen tulisijat ja niiden käyttäjät ikääntyvät, asukkaat vaihtuvat ja asuinalueet tiivistyvät. Helsingissä myös yleiset grillipaikat kaupunkialueella yleistyvät, mikä lisää valvontatarvetta. Nykyinen savuhaittojen valvontakäytäntö on runsaasti resursseja kuluttavaa,
sillä monesti valvontakäyntejä joudutaan tekemään useita eikä terveystai viihtyisyyshaittaa pystytä kuitenkaan todentamaan. Haitan suuruuteen vaikuttaa hyvin paljon säätila, maantieteellinen sijainti, poltettava
materiaali, ja lisäksi kiukaiden ja takkojen lämmittäminen on satunnaista ja ennakoimatonta. Haitta on monesti jo ohi, kun tarkastajat pääsevät tarkastuksille.
Kunnissa on erilaisia valvontakäytäntöjä. Kuntien ympäristön- ja terveydensuojeluviranomaisten tarve saada yhtenäisiä ohjeita ja valvontatyökaluja savuhaittojen arvioimisessa onkin ensisijaisen tärkeää. Valviran
ohjeen päivittäminen olisi siksi priorisoitava korkealle toimenpidelistassa. Esimerkiksi Helsingissä savuhaittoja valvovat pääsääntöisesti ympäristötarkastajat, joten tärkeää olisi ottaa ohjeen valmistelutyöryhmään kuntien terveydensuojeluviranomaisten lisäksi myös kuntien ympäristönsuojeluviranomaisia. Ohje on tarpeen laatia hyvin laajassa yhteistyössä eri tahojen kanssa, ja valmistelutyössä tulee huomioida kuntien erilaiset lähtökohdat ja tarpeet. Kuntien valvojat tarvitsevat lisää
työkaluja savuhaittojen selvittämiseen ja todentamiseen, esimerkiksi
päästöjen mittausmahdollisuuden. Yhteistyötä nuohoojien kanssa tässä
asiassa on tarpeen kehittää edelleen. Pääkaupunkiseudulla ja Turussa
on käynnistymässä siihen liittyvä pilottihanke, jonka tuloksia kannattaa
hyödyntää.
Puun polton päästöjen terveysvaikutuksista sekä ilmastonmuutosta
kiihdyttävästä mustahiilestä viestiminen kansallisella tasolla on hyvin
tärkeää.
Toimenpiteiden kustannustehokkuus
Vaikka ilmanlaadun raja-arvojen ylityksiä ei ole mitattu muualla kuin
Helsingissä, aiheuttavat ilman epäpuhtaudet kuitenkin merkittäviä terveyshaittoja ja sitä kautta myös huomattavia kustannuksia koko maassa. Ilmanlaatuhaittojen pienentäminen tuo huomattavia säästöjä terveydenhoitokustannuksissa. Ilmansuojeluohjelmassa tulisikin kustannustePostiosoite
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hokkuutta arvioitaessa tuoda vahvemmin esiin ilmalaatuhaittojen aiheuttamat terveyskustannukset. Päästökattodirektiivin tavoitteena on,
että päästövähennysten ansiosta ilman epäpuhtauksien aiheuttamat
ennenaikaiset kuolemat Euroopassa vähenisivät lähes puolella vuoteen
2030 mennessä verrattuna vuoden 2005 tilanteeseen. Suomessakin ilmansaasteiden arvioidaan aiheuttavan lähes 2000 ennenaikaista kuolemaa vuosittain ja lisäksi erittäin huomattavan määrän sairastumisia ja
sairauksien pahenemisia.
Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmaa valmisteltaessa liikenteen hinnoittelun arvioitiin olevan ilmastopäästövähennysten näkökulmasta liikenteen osa-alueen sekä vaikuttavin että kustannustehokkain
toimenpide. Liikenteen hinnoittelun kokonaisuus koostuu pysäköinnin
hinnoittelusta, joukkoliikenteen hinnoittelusta sekä ajoneuvoliikenteen
hinnoittelujärjestelmästä.
Luonnoksessa esitetyt toimenpiteet voidaan suurelta osin toteuttaa
kustannustehokkaasti kehittämällä muun muassa hankintakriteereitä ja
verotusta. Hankinnoissa on tärkeää huomioida koko elinkaaren aikaiset
kustannukset.
Mahdolliset muut toimenpiteet
On tärkeää, että valtio ja kansallinen ohjelma tukee kuntien ja kaupunkien tekemää ilmansuojelutyötä ja ottaa huomioon erilaisten kuntien
erilaiset lähtökohdat. Kuntien ja valtion yhteistyö sekä yhteiset tavoitteet ja toimenpiteet ovat välttämättömiä. Kunnalla on rajalliset mahdollisuudet vaikuttaa alueellaan useisiin ilmanlaatuun vaikuttaviin asioihin.
Ajoneuvoliikenteen hinnoittelujärjestelmän käyttöönotto nostettiin Helsingin ilmansuojelusuunnitelmassa 2017 – 2024 tehokkaimmaksi keinoksi vaikuttaa vilkasliikenteisten katujen ilmanlaatuun. Tällä hetkellä
lainsäädäntö ei kuitenkaan mahdollista maksujen asettamista. Jos tällaista lainsäädäntöä annetaan, olennaisen tärkeää on, että tiemaksuilla
saatavat tulot voidaan kohdentaa kyseisen alueen liikennejärjestelmän
kehittämiseen. Ajoneuvoliikenteen hinnoittelujärjestelmän käyttöönotto
on myös Helsingin seudun MAL-työssä todettu tehokkaaksi henkilöautoliikenteen suoritteen ja päästöjen vähentämiskeinoksi ja sen käyttöönoton selvittäminen sisältyy toimenpiteenä myös Hiilineutraali Helsinki
2035 –toimenpideohjelmaan. Myös kansallisella tasolla ajoneuvoliikenteen hinnoittelujärjestelmät kaupunkiseuduilla on tunnistettu tärkeäksi
toimenpiteeksi liikenteen päästöjen vähentämiseksi esimerkiksi liikenteen ilmastopolitiikan työryhmän joulukuussa 2018 julkaistussa loppuraportissa (Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 13/2018). Ajoneuvoliikenteen hinnoittelujärjestelmä mahdollistaisi myös muun muassa
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kannusteiden luomisen vähäpäästöisille ajoneuvoille ja elinkeinoelämän kuljetuksille.
Autojen tekniikan kehittyminen ja käyttövoimien muuttuminen eivät vähennä katupölyn muodostumista. Pääkaupunkiseuduilla tehdyissä laajoissa tutkimushankkeissa on havaittu, että noin puolet katupölystä on
peräisin tienpintojen päällysteestä. Suurin osa tästä aineksesta on nastarenkaiden kuluttamaa. Rengasvalinnoilla onkin erittäin merkittävä vaikutus katupölyn muodostumiseen, ja kitkarenkaiden edistäminen on
nostettu Helsingin ilmansuojelusuunnitelmassa tärkeäksi toimenpiteeksi. Kitkarenkaiden lisääminen turvallisesti edellyttäisi kuitenkin laajaalaista yhteistyötä. Liukkaudentorjuntaa tulisi kehittää yhteistyössä sekä
kuntien että valtion vastuulla olevilla teillä kitkarenkaiden laajamittaisemman käytön mahdollistamiseksi. Myös viestintää asiasta olisi hedelmällisintä tehdä yhteistyössä laaja-alaisesti. Kansalliseen ohjelmaan
kitkarenkaiden edistäminen tulisikin nostaa voimakkaammin mukaan.
Myös nastarenkaiden alueellinen käyttökielto tai -maksu tulisi mahdollistaa.
Valtion vastuulla olevat pääväylät vaikuttavat merkittävästi useiden taajamien ilmanlaatuun ja niiden pölyntorjunta on hyvin keskeinen toimi
katupölyhaittojen vähentämisessä. Tutkimushankkeissa ja kaupunkien
käytännön työssä on havaittuja tehokkaita käytäntöjä ja toimenpiteitä,
joista viestimistä ja niiden jalkauttamista laajemmin kannattaa tehostaa.
Ilmansuojeluohjelman luonnoksessa viitataan pääväylien osalta ainoastaan Pölyävät maantiet –hankkeen suositusten toteuttamiseen. Niitä
olisi syytä avata, konkretisoida ja vastuuttaa tarkemmin.
Katupöly ei ole pelkästään viihtyisyyshaitta vaan aiheuttaa hyvin merkittäviä terveyshaittoja. Kaikkia sen haittamekanismeja ja vaikutuksia ei
vielä tunnetakaan. Tutkimuksia vaikutuksista ja torjumiskeinoista onkin
syytä edelleen jatkaa.
Kaupunkien tiivistyessä on riskinä, että vilkasliikenteisten katujen ilmanlaatu heikkenee tuulettumisen heikentyessä. On tärkeää tutkia ja
selvittää ilmansaasteiden ulko-sisäilmasiirtymää ja mahdollisuuksia tehokkaasti vaikuttaa siihen, sekä kehittää muita keinoja ihmisten altistumisen vähentämiseksi. Maankäytön suunnittelun tueksi tarvitaan lisäksi
tietoa muun muassa päästöistä ja niiden kehittymisestä sekä ilmansaastepitoisuuksista nyt ja tulevaisuudessa. Myös ilmanlaadun mallinnusta on syytä kehittää.
Muita havaintoja
Ilmansuojeluohjelman luonnoksessa ei ole tarpeettomia toimenpiteitä.
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Ohjelma on laaja ja ottaa hyvin huomioon eri toimenpiteiden tarpeellisuuden. Kuitenkin osan toimenpiteistä tulisi olla konkreettisempia ja
vastuutettuja, jotta niiden toteutuminen varmistuisi. On tärkeää, että
valtio varaa toimenpiteiden toteuttamiseen riittävästi resursseja.
Ilmansuojeluohjelmassa tulisi tuoda vahvemmin esiin ilmalaatuhaittojen
aiheuttamat terveyskustannukset. Ilmanlaatuhaittojen pienentämisellä
on mahdollista saavuttaa huomattavia säästöjä terveydenhoitokustannuksissa.
Luonnoksessa on hyvin kattavasti kuvattu kansallisen ilmansuojelun
toimintaympäristö. Lainsäädäntö, ilmansaastekomponentit, päästölähteet, pitoisuuksien ja päästöjen kehitys, haasteet ja tavoitteet on kaikki
koottu yhteen tarjoten hyvin kokonaisvaltaisen katsauksen kansalliseen
ilmansuojeluun. Tärkeää on, että myös yhtymäkohdat ilmastotavoitteisiin ja –lainsäädäntöön on huomioitu ja kuvattu selkeästi.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Timo Lindèn, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550
timo.linden(a)hel.fi

Liitteet
1

Lausuntopyyntö 21.12.2018, kansallinen ilmansuojeluohjelma 2030,
Ympäristöministeriö
Kansallinen ilmansuojeluohjelma 2030 - luonnos

2

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Otteet
Ote
Ympäristöministeriö
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Lausuntopyyntö
Ympäristöministeriö pyytää Helsingin kaupungin lausuntoa luonnoksesta kansalliseksi ilmansuojeluohjelmaksi 2030 lausuntoa. Lausuntoa on
pyydetty 25.1.2019 mennessä. Lausunnon antamiselle varattua määräPostiosoite
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aikaa on pidennetty 5.2.2019 asti. Lausunnot on pyydetty antamaan
lausuntopyynnöt.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön.
Kansallinen ilmansuojeluohjelma
Ympäristöministeriö asetti joulukuussa 2017 laajapohjaisen työryhmän
valmistelemaan kansallista ilmansuojeluohjelmaa 2030. Ehdotuksen tuli kattaa päästökattodirektiivissä (EU) 2016/2284 ilmansuojeluohjelmalle asetut vaatimukset ja muut ilmanlaadun parantamiseksi tarvittavat
toimet. Lisäksi tehtävänä oli tukea arktiselle neuvostolle tehtävän mustahiili ja metaani -selvityksen valmistelua.
Päästökattodirektiivi hyväksyttiin joulukuussa 2016. Direktiivin tavoitteena on, että päästövähennysten ansiosta ilman epäpuhtauksien aiheuttamat ennenaikaiset kuolemat Euroopassa vähenisivät lähes puolella vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoden 2005 tilanteeseen. Direktiivi edellyttää, että jäsenmaat vähentävät rikkidioksidin, typen oksidien, ammoniakin, pienhiukkasten ja haihtuvien orgaanisten yhdisteiden pois lukien metaani, päästöjään. Hengitettävät hiukkaset (PM10)
eivät kuulu päästökattodirektiivin vähennysvelvoitteiden piiriin, mutta
niiden päästömäärät pitää raportoida vuosittain komissiolle. Velvoitteet
ovat jatkoa ensimmäisen päästökattodirektiivin mukaisille päästöjen vähennysvelvoitteille. Direktiivi edellyttää, että jäsenmaat laativat kansallisen ilmansuojeluohjelman päästöjen vähentämiseksi.
Kansallinen ilmansuojeluohjelma ulottuu vuoteen 2030 ja sisältää ne
toimenpiteet, joiden avulla direktiivin päästövähennysvelvoitteet toteutetaan sekä kansallisesti tarvittavat lisätoimet ilmanlaadun parantamiseksi ja huonolle ilmanlaadulle altistuvien ihmisten määrän vähentämiseksi. Ohjelmassa tarkastellaan mustahiilen ja metaanin päästöjen kehitystä myös osana ilmastomuutoksen hillintää erityisesti arktisella alueella. Näille epäpuhtauksille päästöille ei kuitenkaan ole asetettu päästökattodirektiivissä vähentämisvelvoitteita. Mustahiilipäästöt tulee raportoida osana päästökattodirektiivin EU-raportointia. Mustahiilipäästöjen vähentämistä koskevat arktisen neuvoston päästöjen vähentämistavoitteet ja -suositukset. Lausuntopyynnön mukaan ohjelman valmistelun valmistelussa on otettu huomioon eri politiikkasektoreilla, kuten
energia- ja ilmastopolitiikassa, liikenteessä ja maataloudessa, tehdyt ja
valmisteilla olevat strategiat, ohjelmat ja hankkeet sekä niiden puitteissa tehtävät toimet.
Ilmansuojeluohjelman on otettu huomioon eri politiikkasektoreilla, kuten
energia- ja ilmastopolitiikassa, liikenteessä ja maataloudessa tehdyt ja
valmisteilla olevat strategiat, ohjelmat ja hankkeet sekä niiden puitteissa tehtävät toimet.
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Kansallisen ilmansuojeluohjelman tavoitteet on esittää Suomen ilmansuojelun nykytilanne, sen tavoitteet ja velvoitteet sekä toimenpiteet ilmanlaadusta aiheutuvien terveys- ja ympäristöhaittojen vähentämiseksi. Ilmansuojeluohjelma hyväksytään valtioneuvostossa.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Timo Lindèn, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550
timo.linden(a)hel.fi
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Lausuntopyyntö 21.12.2018, kansallinen ilmansuojeluohjelma 2030,
Ympäristöministeriö
Kansallinen ilmansuojeluohjelma 2030 - luonnos

2

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Ote
Ympäristöministeriö

Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 28.01.2019 § 88
HEL 2018-013400 T 11 00 01

VN/7112/2018; YM

Päätös
Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.
Käsittely
28.01.2019 Pöydälle
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Veronika
Honkasalon ehdotuksesta.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
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Lisätiedot
Timo Lindèn, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550
timo.linden(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto 18.01.2019 § 10
HEL 2018-013400 T 11 00 01

Lausunto
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto antoi kaupunginhallitukselle ehdotuksesta Kansalliseksi ilmansuojeluohjelmaksi
2030 seuraavan lausunnon:
Ympäristöministeriön lausuntopyynnössä on pyydetty vastaamaan erityisesti seuraaviin kysymyksiin:
Ovatko luvussa 6 esitetyt toimenpiteet vaikuttavia?
Ilmanlaadun parantamiseksi tarvitaan hyvin laaja-alaisia toimenpiteitä.
Vaikka lainsäädännössä asetetut raja-arvot alittuvat Suomessa useimpien ilmansaastekomponenttien osalta, aiheutuu niistä tästä huolimatta
haittaa terveydelle ja viihtyisyydelle sekä ympäristölle. Tämän vuoksi
luonnoksessa olevat tavoitteet päästöjen ja pitoisuuksien vähentämiseksi ovat kannatettavia, ja määrätietoista ilmansuojelutyötä tulee jatkaa.
Helsingissä liikenteen päästöt heikentävät ilmanlaatua ja aiheuttavat
terveyshaittoja erityisesti kantakaupungissa ja vilkasliikenteisten väylien varrella. EU:n yhteinen, valtioneuvoston asetuksella asetettu typpidioksidin vuosikeskiarvopitoisuuden raja-arvo 40 μg/m3 ylittyy tai on
vaarassa ylittyä usean kilometrin matkalla. Vuosiraja-arvo piti saavuttaa
1.1.2010, ja EU on ryhtynyt valvontamenettelyyn useita jäsenmaita
kohtaan ilmanlaatudirektiivin raja-arvojen ylitysten vuoksi. Helsingin
kaupunki sai ympäristöministeriöltä ympäristönsuojelulain 149 §:n mukaisesti ja Euroopan komission suostumuksella typpidioksidiraja-arvon
noudattamiselle jatkoaikaa niin, että raja-arvo ei saisi ylittyä enää vuonna 2015. Koska tähän ei päästy, oli kaupungin ympäristönsuojelulain
147 §:n mukaisesti laadittava uusi ilmansuojelusuunnitelma, joka sisältää ne toimenpiteet, joilla liikenteen päästöt vähenevät niin, että typpidioksidin vuosiraja-arvo ei enää ylity. Helsingin ympäristölautakunta hyväksyi 1.11.2016 Ilmansuojelusuunnitelman vuosille 2017 - 2024. Helsingin suunnitelma sisältää toimenpiteitä paitsi pakokaasuperäisten
päästöjen, myös katupölyn ja puun pienpolton päästöjen vähentämiseksi. On tärkeää, että Helsingin ilmansuojelusuunnitelma ja kansallinen ohjelma tukevat toisiaan.
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Pienhiukkaspitoisuudet eivät ylitä raja-arvoa Helsingissä, mutta tutkimusten mukaan niillä on merkittäviä terveysvaikutuksia myös täällä.
Pienhiukkasille asetettu raja-arvo on hyvin korkea verrattuna WHO:n
ohjearvoon. Nykytietämyksen mukaan niiden pitoisuudelle ei voida
osoittaa terveyden kannalta haitatonta kynnysarvoa.
Luvussa 6 esitetyt toimenpiteet tukevat Helsingin kaupungin sekä muiden kuntien ilmansuojelutoimenpiteiden toteuttamista, sekä ilmastonmuutoksen torjumistyötä. Toimenpiteet pohjautuvat suurelta osin ajoneuvoteknologian kehittymiseen, millä on suuri vaikutus päästöjen vähenemiseen. Tieliikenteen osalta raskaalle liikenteelle sekä henkilö- ja
pakettiautoille asetetut raja-arvot EU-tasolla ovat tehokkaasti vähentäneet uusien autojen päästöjä. Raja-arvojen kehittämistä ja asteittaista
tiukentamista on syytä tukea edelleen, jotta varmistetaan myönteinen
kehitys.
Markkinaehtoisten uusien liikkumispalveluiden toimintaedellytyksiä parantamalla voidaan kehittää liikennejärjestelmän energiatehokkuutta ja
vähentää oman auton omistamisen tarvetta. Erityistä huomiota tulee
kuitenkin kiinnittää siihen, että uudet liikkumisen palvelut parantavat liikennejärjestelmän energiatehokkuutta eivätkä ohjaa käyttäjiä vähemmän kestäviin kulkumuotoihin.
Helsingin hiilineutraalisuustavoite nojaa liikenteen osalta sähköautojen
määrän ripeään kasvuun vuoteen 2035 mennessä. Tavoitteen saavuttaminen vaatii autokannan nykyistä nopeampaa uusiutumista ja riittävän kattavaa latausinfraa. Yleisesti tieliikenteen vähäpäästöisiä käyttövoimia tulee tukea ja edistää kansallisella tasolla muun muassa mahdollistamalla maantieteellisesti riittävän kattavan ja yhtenäisen jakeluinfran toteutuminen siten, ettei jakeluinfran puute rajoita tai estä vähäpäästöisten käyttövoimien yleistymistä tieliikenteessä. Vähäpäästöisten
käyttövoimien yleistymisen kannalta on hyvin tärkeää myös edesauttaa
autokannan entistä nopeampaa uudistumista esimerkiksi liikenteen verotusta kehittämällä.
On erittäin hyvä, että ohjelmassa on huomioitu paitsi liikenteen pakokaasupäästöt, myös katupöly ja puun pienpoltto, joiden vaikutukset paikalliseen ilmanlaatuun ovat ajoittain hyvin suuria.
Katupölyn eli hengitettävien hiukkasten raja-arvot eivät ole ylittyneet
Helsingissä viime vuosina, mutta ylitysriski on edelleen olemassa erityisesti vilkasliikenteisissä katukuiluissa, ja katupöly heikentää yleisesti ilmanlaatua etenkin keväisin. Ilman tehokkaita pölyntorjuntatoimenpiteitä
ja niiden jatkuvaa kehittämistä raja-arvo ylittyisi edelleen. Ilmansuojeluohjelman toimenpiteissä tulisi tuoda vahvemmin esiin katupölyn ennalta ehkäisyn merkitystä. Katujen kunnossapidolla voidaan vaikuttaa
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jo muodostuneen katupölyn poistamiseen katutilasta. Tulisi olla kuitenkin mahdollista vaikuttaa katupölyn syntyyn, erityisesti edistämällä kitkarenkaiden käyttöä. Tiedonvaihtoa ja parhaiden käytäntöjen levittämistä edistävät toimenpiteet ovat kannatettavia. Helsingissä on muun
muassa laajojen tutkimushankkeiden yhteydessä tunnistettu hyviä käytäntöjä liukkaudentorjuntaan, pölynsidontaan ja kadunpuhdistukseen.
Käytännöt ovat sovellettavissa muihin kuntiin ja valtion maanteihin.
Puun pienpolton osalta tarvitaan sekä suoraan päästöihin vaikuttavia
toimia että myös työkaluja haittoihin puuttumiseen eli valvonnan tehostamiseen. Kuluttajien takka- ja erityisesti kiuasvalintojen tueksi tarvitaan
helposti ymmärrettävää tietoa ja ohjausta.
Pienpolton savuhaittojen ehkäisemisessä valvonnan rooli korostuu sitä
mukaa kun vanhojen talojen tulisijat ja niiden käyttäjät ikääntyvät, asukkaat vaihtuvat ja asuinalueet tiivistyvät. Helsingissä myös yleiset grillipaikat kaupunkialueella yleistyvät, mikä lisää valvontatarvetta. Nykyinen savuhaittojen valvontakäytäntö on runsaasti resursseja kuluttavaa,
sillä monesti valvontakäyntejä joudutaan tekemään useita eikä terveystai viihtyisyyshaittaa pystytä kuitenkaan todentamaan. Haitan suuruuteen vaikuttaa hyvin paljon säätila, maantieteellinen sijainti, poltettava
materiaali, ja lisäksi kiukaiden ja takkojen lämmittäminen on satunnaista ja ennakoimatonta. Haitta on monesti jo ohi, kun tarkastajat pääsevät tarkastuksille.
Kunnissa on erilaisia valvontakäytäntöjä. Kuntien ympäristön- ja terveydensuojeluviranomaisten tarve saada yhtenäisiä ohjeita ja valvontatyökaluja savuhaittojen arvioimisessa onkin ensisijaisen tärkeää. Valviran
ohjeen päivittäminen olisi siksi priorisoitava korkealle toimenpidelistassa. Esimerkiksi Helsingissä savuhaittoja valvovat pääsääntöisesti ympäristötarkastajat, joten tärkeää olisi ottaa ohjeen valmistelutyöryhmään kuntien terveydensuojeluviranomaisten lisäksi myös kuntien ympäristönsuojeluviranomaisia. Ohje on tarpeen laatia hyvin laajassa yhteistyössä eri tahojen kanssa, ja valmistelutyössä tulee huomioida kuntien erilaiset lähtökohdat ja tarpeet. Kuntien valvojat tarvitsevat lisää
työkaluja savuhaittojen selvittämiseen ja todentamiseen, esimerkiksi
päästöjen mittausmahdollisuuden. Yhteistyötä nuohoojien kanssa tässä
asiassa on tarpeen kehittää edelleen. Pääkaupunkiseudulla ja Turussa
on käynnistymässä siihen liittyvä pilottihanke, jonka tuloksia kannattaa
hyödyntää.
Puun polton päästöjen terveysvaikutuksista sekä ilmastonmuutosta
kiihdyttävästä mustahiilestä viestiminen kansallisella tasolla on hyvin
tärkeää.
Ovatko luvussa 6 esitetyt toimenpiteet riittävän kustannustehokkaita?
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Vaikka ilmanlaadun raja-arvojen ylityksiä ei ole mitattu muualla kuin
Helsingissä, aiheuttavat ilman epäpuhtaudet kuitenkin merkittäviä terveyshaittoja ja sitä kautta myös huomattavia kustannuksia koko maassa. Ilmanlaatuhaittojen pienentäminen tuo huomattavia säästöjä terveydenhoitokustannuksissa. Ilmansuojeluohjelmassa tulisikin kustannustehokkuutta arvioitaessa tuoda vahvemmin esiin ilmalaatuhaittojen aiheuttamat terveyskustannukset. Päästökattodirektiivin tavoitteena on,
että päästövähennysten ansiosta ilman epäpuhtauksien aiheuttamat
ennenaikaiset kuolemat Euroopassa vähenisivät lähes puolella vuoteen
2030 mennessä verrattuna vuoden 2005 tilanteeseen. Suomessakin ilmansaasteiden arvioidaan aiheuttavan lähes 2000 ennenaikaista kuolemaa vuosittain ja lisäksi erittäin huomattavan määrän sairastumisia ja
sairauksien pahenemisia. Näiden aiheuttamat taloudelliset menetykset
ovat maassamme EU:n selvityksen mukaan useita miljardeja euroja joka vuosi.
Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmaa valmisteltaessa liikenteen hinnoittelun arvioitiin olevan ilmastopäästövähennysten näkökulmasta liikenteen osa-alueen sekä vaikuttavin että kustannustehokkain
toimenpide. Liikenteen hinnoittelun kokonaisuus koostuu pysäköinnin
hinnoittelusta, joukkoliikenteen hinnoittelusta sekä ajoneuvoliikenteen
hinnoittelujärjestelmästä.
Luonnoksessa esitetyt toimenpiteet voidaan suurelta osin toteuttaa
kustannustehokkaasti kehittämällä muun muassa hankintakriteereitä ja
verotusta. Hankinnoissa on tärkeää huomioida koko elinkaaren aikaiset
kustannukset.
Puuttuuko jokin merkittävä toteuttamiskelpoinen toimenpide?
On hyvin tärkeää, että kansallinen ohjelma tarjoaa selkänojaa kuntien
tekemälle ilmansuojelutyölle. Kuntien ja valtion yhteistyö sekä yhteiset
tavoitteet ja toimenpiteet ovat välttämättömiä. Kunnalla on rajalliset
mahdollisuudet vaikuttaa alueellaan useisiin ilmanlaatuun vaikuttaviin
asioihin.
Ajoneuvoliikenteen hinnoittelujärjestelmän käyttöönotto nostettiin Helsingin ilmansuojelusuunnitelmassa 2017 – 2024 tehokkaimmaksi keinoksi vaikuttaa vilkasliikenteisten katujen ilmanlaatuun. Tällä hetkellä
lainsäädäntö ei kuitenkaan mahdollista maksujen asettamista. Lisäksi
lainsäädännöllä tulisi mahdollistaa tiemaksuilla saatavien tulojen kohdentaminen kyseisen alueen liikennejärjestelmän kehittämiseen. Ajoneuvoliikenteen hinnoittelujärjestelmän käyttöönotto on myös Helsingin
seudun MAL-työssä todettu tehokkaaksi henkilöautoliikenteen suoritteen ja päästöjen vähentämiskeinoksi ja sen käyttöönoton selvittäminen sisältyy toimenpiteenä myös Hiilineutraali Helsinki 2035 –toimenpiPostiosoite
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deohjelmaan. Myös kansallisella tasolla ajoneuvoliikenteen hinnoittelujärjestelmät kaupunkiseuduilla on tunnistettu tärkeäksi toimenpiteeksi
liikenteen päästöjen vähentämiseksi esimerkiksi liikenteen ilmastopolitiikan työryhmän joulukuussa 2018 julkaistussa loppuraportissa (Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 13/2018). Ajoneuvoliikenteen hinnoittelujärjestelmä mahdollistaisi myös muun muassa kannusteiden
luomisen vähäpäästöisille ajoneuvoille ja elinkeinoelämän kuljetuksille.
Autojen tekniikan kehittyminen ja käyttövoimien muuttuminen eivät vähennä katupölyn muodostumista. Pääkaupunkiseuduilla tehdyissä laajoissa tutkimushankkeissa on havaittu, että noin puolet katupölystä on
peräisin tienpintojen päällysteestä. Suurin osa tästä aineksesta on nastarenkaiden kuluttamaa. Rengasvalinnoilla onkin erittäin merkittävä vaikutus katupölyn muodostumiseen, ja kitkarenkaiden edistäminen on
nostettu Helsingin ilmansuojelusuunnitelmassa tärkeäksi toimenpiteeksi. Kitkarenkaiden lisääminen turvallisesti edellyttäisi kuitenkin laajaalaista yhteistyötä. Liukkaudentorjuntaa tulisi kehittää yhteistyössä sekä kuntien että valtion vastuulla olevilla teillä kitkarenkaiden laajamittaisemman käytön mahdollistamiseksi. Myös viestintää asiasta olisi hedelmällisintä tehdä yhteistyössä laaja-alaisesti. Kansalliseen ohjelmaan
kitkarenkaiden edistäminen tulisikin nostaa voimakkaammin mukaan.
Myös nastarenkaiden alueellinen käyttökielto tai -maksu tulisi mahdollistaa.
Valtion vastuulla olevat pääväylät vaikuttavat merkittävästi useiden taajamien ilmanlaatuun ja niiden pölyntorjunta on hyvin keskeinen toimi
katupölyhaittojen vähentämisessä. Tutkimushankkeissa ja kaupunkien
käytännön työssä on havaittuja tehokkaita käytäntöjä ja toimenpiteitä,
joista viestimistä ja niiden jalkauttamista laajemmin kannattaa tehostaa.
Ilmansuojeluohjelman luonnoksessa viitataan pääväylien osalta ainoastaan Pölyävät maantiet –hankkeen suositusten toteuttamiseen. Niitä
olisi syytä avata, konkretisoida ja vastuuttaa hieman tarkemmin.
Katupöly ei ole pelkästään viihtyisyyshaitta vaan aiheuttaa hyvin merkittäviä terveyshaittoja. Kaikkia sen haittamekanismeja ja vaikutuksia ei
vielä tunnetakaan. Tutkimuksia vaikutuksista ja torjumiskeinoista onkin
syytä edelleen jatkaa.
Kaupunkien tiivistyessä on riskinä, että vilkasliikenteisten katujen ilmanlaatu heikkenee tuulettumisen heikentyessä. On tärkeää tutkia ja
selvittää ilmansaasteiden ulko-sisäilmasiirtymää ja mahdollisuuksia tehokkaasti vaikuttaa siihen, sekä kehittää muita keinoja ihmisten altistumisen vähentämiseksi. Maankäytön suunnittelun tueksi tarvitaan lisäksi
tietoa muun muassa päästöistä ja niiden kehittymisestä sekä ilmansaastepitoisuuksista nyt ja tulevaisuudessa. Myös ilmanlaadun mallinnusta on syytä kehittää.
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Onkin jokin toimenpide ilmansuojelun näkökulmasta tarpeeton tai toteuttamiskelvoton?
Ilmansuojeluohjelman luonnoksessa ei ole tarpeettomia toimenpiteitä.
Mahdolliset muut kommentit ohjelmaluonnoksesta?
Ohjelma on laaja ja ottaa hyvin huomioon eri toimenpiteiden tarpeellisuutta. Kuitenkin osan toimenpiteistä toivoisi olevan hieman konkreettisempia, jotta niille löytyisi vastuutaho ja niiden toteutuminen varmistuisi. On tärkeää, että toimenpiteiden toteuttamiseen varataan myös riittävästi resursseja.
Ilmansuojeluohjelmassa tulisi tuoda vahvemmin esiin ilmalaatuhaittojen
aiheuttamat terveyskustannukset. Ilmanlaatuhaittojen pienentämisellä
on mahdollista saavuttaa huomattavia säästöjä terveydenhoitokustannuksissa.
Luonnoksessa on hyvin kattavasti kuvattu kansallisen ilmansuojelun
toimintaympäristö. Lainsäädäntö, ilmansaastekomponentit, päästölähteet, pitoisuuksien ja päästöjen kehitys, haasteet ja tavoitteet on kaikki
koottu yhteen tarjoten hyvin kokonaisvaltaisen katsauksen kansalliseen
ilmansuojeluun. Tärkeää on, että myös yhtymäkohdat ilmastotavoitteisiin ja –lainsäädäntöön on huomioitu ja kuvattu selkeästi.
Esittelijä
ympäristöjohtaja
Esa Nikunen
Lisätiedot
Suvi Haaparanta, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 32061
suvi.haaparanta(a)hel.fi
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§ 110
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
Päätös
Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa
seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 5
kaupunginhallituksen jaostot
- konsernijaosto
- elinkeinojaosto

28.1.2019

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

29.1.2019
29.1.2019
1.2.2019

29.1.2019

31.1.2019
29.1.2019

johtokunnat
- palvelukeskusliikelaitos
- taloushallintopalveluliikelaitos
- työterveysliikelaitos
- rakentamispalveluliikelaitos
- liikenneliikelaitos

31.1.2019

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
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.
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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MUUTOKSENHAKUOHJEET
1
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Pöytäkirjan 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 103, 104, 105, 106, 107,
108, 109 ja 110 §:t.
Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian
valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §
2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Pöytäkirjan 100, 101 ja 102 §: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.
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Kaupunginhallitus

Jan Vapaavuori
puheenjohtaja

Jenni Björksten
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Terhi Koulumies

Maria Ohisalo

Marcus Rantala

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 13.02.2019.
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