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Kaupunginhallituksen istuntosali

Läsnä
Jäsenet
Vapaavuori, Jan
Sinnemäki, Anni
Arhinmäki, Paavo
Hernberg, Kaisa
Honkasalo, Veronika
Koulumies, Terhi
Ohisalo, Maria
Pakarinen, Pia
Raatikainen, Mika
Rantala, Marcus
Razmyar, Nasima
Rydman, Wille
Sazonov, Daniel
Sevander, Tomi
Vesikansa, Sanna

pormestari
apulaispormestari
kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja
kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja
esteellinen: 184 §

apulaispormestari
apulaispormestari
esteellinen: 184 §
esteellinen: 184 §
apulaispormestari

Muut
Kivekäs, Otso
Bogomoloff, Harry
Arajärvi, Pentti
Rinkineva, Marja-Leena
Aho, Mikko
Jolkkonen, Juha
Laitio, Tommi
Pohjolainen, Liisa
Karvinen, Marko
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kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja
kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja
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kaupunkiympäristön toimialajohtaja
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kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
vs. rahoitusjohtaja
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Kivelä, Liisa
Peltonen, Antti
Rope, Jenni
Nelskylä, Maria
Katajamäki, Paula
Björksten, Jenni

esteellinen: 184 §
viestintäjohtaja
vs. hallintojohtaja
kaupunginlakimies
vs. kaupunginsihteeri
tiedottaja
hallintoasiantuntija

Puheenjohtaja
Jan Vapaavuori

pormestari
170 - 191 §

Jan Vapaavuori

pormestari
170 §, 174 - 175 §, 188 §
vs. hallintojohtaja
171 §
vs. kansliapäällikkö
172 - 173 §, 176 - 187 §, 189 - 191
§

Esittelijät

Antti Peltonen
Marja-Leena Rinkineva

Pöytäkirjanpitäjä
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§

Asia

170

Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

171

Asia/2

F 27.3.2019, Val av nämndeman vid tingsrätten

171

Asia/2

V 27.3.2019, Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

172

Asia/3

V 27.3.2019, Konalan Vuorikummuntien asemakaavan muutos (nro
12506)

173

Asia/4

V 27.3.2019, Toimitilojen vuokraaminen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymältä sosiaali- ja terveystoimialan käyttöön

174

Asia/5

Henkilöstöjohtajan virkaan ottaminen

175

Asia/6

Alueen varaaminen Helsingin Meilahdesta Suomen tasavallan presidentti-instituution 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi tehtävää lahjoitusta
varten

176

Asia/7

Lausunto valtioneuvoston periaatepäätökseen perustuvan logistiikan
ja kuljetussektorin sekä satamien digitalisaation vahvistamisen kehittämissuunnitelman toimenpidesuunnitelmasta

177

Asia/8

Kaupunkistrategian kehitettävät mittarit

178

Asia/9

Lainan myöntäminen Kumpulan nurmikenttä Oy:lle

179

Asia/10

Lainan myöntäminen Helsinki Stadion Management Oy:lle

180

Asia/11

Virkojen perustaminen sosiaali- ja terveystoimialalle

181

Asia/12

Palomiesten virkojen perustaminen pelastuslaitokselle kaupunkiympäristön toimialalle

182

Asia/13

Virkojen perustaminen kaupunkiympäristön toimialalle

183

Asia/14

Helsinki-mitalin valmistaminen vuonna 2019

184

Asia/15

Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Salmisaaren voimalaitoksen ympäristöluvan tarkistamisesta

185

Asia/16

Valtuutettu Paavo Arhinmäen toivomusponsi Kumpulanpuron elvyttämisestä

186

Asia/17

Valtuutettu Emma Karin toivomusponsi Stansvikinkallion lahopuujatkumon turvaamisesta ja lahokaviosammalselvityksen toimenpide-ehdotusten huomioimisesta
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Asia/18

Kaupunginvaltuuston 27.2.2019 § 73 tekemän päätöksen täytäntöönpano: Vuonna 2018 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella
myönnettävät ylitysoikeudet vuodelle 2019

188

Asia/19

Helsingin merellinen strategia ja toimintaohjelma

189

Asia/20

Valtuutettu Petra Malinin toivomusponsi pysäkeistä Kalasataman hyvinvointi- ja terveyskeskuksen lähellä

190

Asia/21

Valtuutettujen Maria Ohisalon, Fatim Diarran, Mari Holopaisen ja Petrus Pennasen toivomusponnet nuorten vaikuttamisjärjestelmä Ruudin
kehittämiseksi

191

Asia/22

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
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§ 170
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätös
Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.
Samalla kaupunginhallitus päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Kaisa
Hernbergin ja Marcus Rantalan sekä varatarkastajiksi Nasima Razmyarin ja Daniel Sazonovin.
Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

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

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Postiosoite
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§ 171
F 27.3.2019, Val av nämndeman vid tingsrätten
HEL 2019-002457 T 00 01 06

Beslut
Stadsstyrelsen föreslog stadsfullmäktige följande:
Stadsfullmäktige
 beviljar Ann-Mari Bergström avsked från förtroendeuppdraget som
nämndeman vid tingsrätten
 väljer Sofia Henriksson till nämndeman vid tingsrätten för den mandattid som slutar vid utgången av maj 2021.
Stadsfullmäktige justerar dessutom protokollet omedelbart vad detta
ärende beträffar.
Behandling
Stadsstyrelsen beslutade enhälligt på förslag av Marcus Rantala föreslå Sofia Henriksson till nämndeman vid tingsrätten för den mandattid
som slutar vid utgången av maj 2021.
Föredragande
stf. förvaltningsdirektör
Antti Peltonen
Upplysningar
Jenni Björksten, förvaltningsexpert, telefon: 310 36060
jenni.bjorksten(a)hel.fi

Bilagor
1

Ansökan om avsked från uppdraget som nämndeman vid tingsrätten
1.2.2019

Sökande av ändring
Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
Utdrag
Utdrag
De i beslutet nämnda
Helsingfors tingsrätt

Bilagor till utdrag
Kommunalbesvär, fullmäktige
Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag
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Stadsstyrelsen föreslår stadsfullmäktige följande:
Stadsfullmäktige
 beviljar Ann-Mari Bergström avsked från förtroendeuppdraget som
nämndeman vid tingsrätten
 väljer __________ till nämndeman vid tingsrätten för den mandattid
som slutar vid utgången av maj 2021.
Stadsfullmäktige justerar dessutom protokollet omedelbart vad detta
ärende beträffar.
Föredragandens motiveringar
Stadsfullmäktige valde 21.6.2017 (294 §) Ann-Mari Bergström (SFP) till
nämndeman vid tingsrätten för den mandattid som slutar vid utgången
av maj 2021. Ann-Mari Bergström anhåller 23.02.2019 om avsked från
förtroendeuppdraget som nämndeman vid tingsrätten på grund av flytt
från orten.
Enligt lagen om nämndemän vid tingsrätterna (675/2016) väljer kommunfullmäktige nämndemännen vid tingsrätterna för en period som
motsvarar fullmäktiges mandatperiod. För nämndemännen vid tingsrätten gäller i tillämpliga delar vad som föreskrivs om kommunens förtroendevalda.
Enligt 70 § 3 mom. i kommunallagen (410/2015) kan den som har giltiga skäl avgå från förtroendeuppdraget. Det organ som utser den förtroendevalda beslutar om beviljande av avsked. Till ett förtroendeuppdrag som blivit ledigt under pågående mandattid ska en ny förtroendevald utses för den återstående mandattiden.
Den som väljs till nämndeman vid tingsrätten ska uppfylla behörighetsvillkoren i 2 § i lagen om nämndemän vid tingsrätterna.
Föredragande
stf. förvaltningsdirektör
Antti Peltonen
Upplysningar
Jenni Björksten, förvaltningsexpert, telefon: 310 36060
jenni.bjorksten(a)hel.fi

Bilagor
1

Ansökan om avsked från uppdraget som nämndeman vid tingsrätten
1.2.2019

Sökande av ändring
Postiosoite
PL 1
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Kommunalbesvär, fullmäktige
Utdrag
Utdrag
De i beslutet nämnda
Helsingfors tingsrätt
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Bilagor till utdrag
Kommunalbesvär, fullmäktige
Kommunalbesvär, fullmäktige
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§ 171
V 27.3.2019, Käräjäoikeuden lautamiehen valinta
HEL 2019-002457 T 00 01 06

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto
 myöntää Ann-Mari Bergströmille eron käräjäoikeuden lautamiehen
luottamustoimesta ja
 valitsee Sofia Henrikssonin käräjäoikeuden lautamieheksi vuoden
2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.
Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta
heti.
Käsittely
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Marcus Rantalan ehdotuksesta
esittää Sofia Henrikssonia käräjäoikeuden lautamieheksi vuoden 2021
toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.
Esittelijä
vs. hallintojohtaja
Antti Peltonen
Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060
jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet
1

Eroilmoitus käräjäoikeuden lautamiehen tehtävästä 1.2.2019

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Otteet
Ote
Päätöksessä mainitut
Helsingin käräjäoikeus

Otteen liitteet
Kunnallisvalitus, valtuusto
Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
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Kaupunginvaltuusto
 myöntää Ann-Mari Bergströmille eron käräjäoikeuden lautamiehen
luottamustoimesta ja
 valitsee __________ käräjäoikeuden lautamieheksi vuoden 2021
toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.
Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta
heti.
Esittelijän perustelut
Kaupunginvaltuusto valitsi 21.6.2017 § 294 Ann-Mari Bergströmin
(RKP) käräjäoikeuden lautamieheksi vuoden 2021 toukokuun lopussa
päättyväksi toimikaudeksi. Ann-Mari Bergström pyytää 23.2.2019 eroa
käräjäoikeuden lautamiehen luottamustoimesta paikkakunnalta poismuuton vuoksi.
Käräjäoikeuden lautamiehistä annetun lain (675/2016) mukaan valtuusto valitsee käräjäoikeuden lautamiehet valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. Käräjäoikeuden lautamiehestä on soveltuvin osin voimassa, mitä kunnan luottamushenkilöstä säädetään.
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.
Käräjäoikeuden lautamieheksi valittavan tulee täyttää käräjäoikeuden
lautamiehistä annetun lain 2 §:n mukaiset kelpoisuusvaatimukset.
Esittelijä
vs. hallintojohtaja
Antti Peltonen
Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060
jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet
1

Eroilmoitus käräjäoikeuden lautamiehen tehtävästä 1.2.2019

Muutoksenhaku
Kunnallisvalitus, valtuusto
Otteet
Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
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Ote
Päätöksessä mainitut
Helsingin käräjäoikeus
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Otteen liitteet
Kunnallisvalitus, valtuusto
Kunnallisvalitus, valtuusto
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§ 172
V 27.3.2019, Konalan Vuorikummuntien asemakaavan muutos (nro
12506)
HEL 2017-007704 T 10 03 03

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto hyväksyy 32. kaupunginosan (Konala) korttelin
32011 tontteja 1,2,3,5 ja 6 ja katualuetta koskevan asemakaavan muutoksen 4.9.2018 päivätyn piirustuksen numero 12506 mukaisena ja
asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.
Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Marja-Leena Rinkineva
Lisätiedot
Timo Lindén, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550
timo.linden(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3
4
5

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12506 kartta, päivätty 4.9.2018
Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12506 selostus, päivätty
4.9.2018, päivitetty Kylk:n 4.9.2018 päätöksen mukaiseksi
Vuorovaikutusraportti 4.9.2018
Tehdyt muutokset
Päätöshistoria

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

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

Helen Oy
Helen Sähköverkko Oy
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PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
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Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Tiivistelmä
Asemakaavan muutos koskee Konalantien ja Vähäntuvantien risteyksen kaakkoispuolella sijaitsevaa asuinkerrostalojen korttelialuetta. Kaavaratkaisu mahdollistaa kahden uuden kuusi- ja seitsemänkerroksisen
asuinkerrostalon rakentamisen. Alueella sijaitsevat asuinkerrostalot säilyvät. Osa Vuorikummuntien eteläpäähän sijoittuvan kääntöpaikan katualueesta muutetaan pysäköintipaikkojen korttelialueeksi. Osa Konalantien ja Vähäntuvantien risteykseen sijoittuvan tontin luoteisnurkasta
muutetaan katualueeksi tulevaisuudessa mahdollisesti rakennettavaa
liikenneympyrää varten. Uudisrakentamista ja pihajärjestelyjä ohjataan
kaavamääräyksin.
Uutta asuntokerrosalaa tulee 5 500 k-m². Asukasmäärän lisäys on arviolta 140 asukasta. Alueen korttelitehokkuus kaavamuutoksen jälkeen
on noin e = 0,70. Alueen korttelitehokkuus ilman kaavamuutosta on
noin e = 0,40.
Esittelijän perustelut
Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista. Kaavaratkaisu on voimassa olevan uuden yleiskaavan mukainen.
Konalantien itäpuolen kerrostaloalue on rakennettu pääosin 1960-luvulla ja 1970-luvun alussa. Lamellikerrostalot sijoittuvat väljästi toisiinsa
nähden ja niiden väliin jäävät puoliavoimet piha-alueet. Alueen yleisilme on vehreä. Pysäköinti sijaitsee pääosin tonteilla maantasossa.
Suunnittelualueelle sijoittuu viisi asuinkerrostaloa, joissa on kolme
asuinkerrosta. Rakennukset ovat hissittömiä. Suunnittelualueen itäpuolelle sijoittuu Konalanpuisto ja Leikkipuisto Vähätupa.
Alueella on voimassa asemakaava vuodelta 1962.
Suunnittelun vaiheet
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Korttelialueet ovat yksityisomistuksessa. Kaavaratkaisu on tehty hakemuksen johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijan kanssa.
Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty osallistumis- ja vuorovaikutussuunnitelman mukaisesti.
Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävävillä 4.5.–
4.6.2018. Ehdotuksesta saatiin yksi muistutus.
Muistutus
Muistutuksessa esitetyt huomautukset kohdistuivat uudisrakennusten
korkeuteen, varjostavuuteen ja olemassa olevan ympäristön huomioimiseen kaavamuutoksen suunnittelussa.
Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenveto kaavaehdotuksesta
saadusta muistutuksesta sekä vastine muistutuksessa esitettyihin
huomautuksiin.
Lausunnot
Kaavaehdotuksesta saatiin Helen Sähköverkko Oy:n ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) lausunnot. Helen Sähköverkko Oy:llä ei ollut huomautettavaa kaavaehdotukseen. HSY totesi
lausunnossaan, että aluetta palvelevat yleiset vesijohdot ja viemärit on
rakennettu valmiiksi. Muutosehdotus ei edellytä vesihuollon lisärakentamista eikä rakennettujen vesihuoltolinjojen siirtämistä. Helen Oy ja
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä ilmoittivat, ettei niillä ollut lausuttavaa kaavaehdotukesta.
Kustannukset
Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustannuksia.
Kaavaratkaisu nostaa alueen arvoa. Kaupungille kohdistuu tuloja yksityisessä omistuksessa olevien tonttien osalta maankäyttökorvauksina.
Asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset
Kaavakartan määräyksiin ja muuhun aineistoon tehtiin julkisen nähtävilläolon jälkeen muutoksia, jotka on esitetty yksityiskohtaisesti kaavaselostuksen viimeisessä luvussa. Muutokset on myös koottu Tehdyt muutokset -liitteeseen.
Tehdyt muutokset eivät ole olennaisia, joten ehdotusta ei ole tarpeen
asettaa uudelleen nähtäville.
Lopuksi
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Maankäyttösopimus on allekirjoitettu 29.1.2019.
Päätösehdotus on kaupunkiympäristölautakunnan esityksen mukainen.
Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Marja-Leena Rinkineva
Lisätiedot
Timo Lindén, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550
timo.linden(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3
4
5

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12506 kartta, päivätty 4.9.2018
Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12506 selostus, päivätty
4.9.2018, päivitetty Kylk:n 4.9.2018 päätöksen mukaiseksi
Vuorovaikutusraportti 4.9.2018
Tehdyt muutokset
Päätöshistoria

1
2
3

Sijaintikartta
Ilmakuva
Havainnekuva

Oheismateriaali

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

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

Helen Oy
Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
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Tiedoksi
Asemakaavoitus
Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria
Kaupunkiympäristön toimiala Maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuus
Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit Tonttipäällikkö 08.11.2018 § 61
HEL 2017-007704 T 10 03 03

Vuorikummuntie

Päätös
Tonttipäällikkö päätti tehdä tonttien 91-32-011-1,91-32-011-2, 91-32011-3, 91-32-011-5 ja 91-32-011-6 (Konala) omistajan Asunto Oy Vuorikummun (Y-tunnus 0221755-3) kanssa liitteen 2 mukaisen maankäyttösopimuksen ja esisopimuksen.
Samalla tonttipäällikkö päätti oikeuttaa hallinto- ja tukipalveluiden kiinteistölakimiehen allekirjoittamaan edellä mainitun sopimuksen sekä tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä teknisiä korjauksia ja tarkennuksia.
(MA132-7)
Päätöksen perustelut
Maankäyttösopimus ja esisopimus
Sopimuksen kohde ja maanomistus
Sopimus koskee Konalassa sijaitsevia rakennettuja asuinkerrostalojen
korttelialueen tontteja 32011/1 - 3, 5 ja 6 (AK). Voimassa olevan asemakaavan mukaan tonteille on osoitettu rakennusoikeutta yhteensä 5
650 k-m².
Tontit omistaa Asunto Oy Vuorikumpu.
Vireillä oleva asemakaavan muutos
Tonteilla on vireillä asemakaavan muutosehdotus nro 12506, joka
mahdollistaa kahden uuden asuinkerrostalon rakentamisen alueelle.
Nykyiset asuinkerrostalot säilyvät ennallaan. Tontista 32011/1 osa
muutetaan katualueeksi tulevaisuudessa mahdollisesti rakennettavaa
liikenneympyrää varten.
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Korttelin asuntokerrosala kasvaa muutoksessa 5 500 k-m² ja asukasmäärän lisäys on arviolta noin 140 asukasta.
Kaupungin omistamasta katualueesta osa muutetaan autopaikkojen
korttelialueen tontiksi 32011/12, joka osoitetaan korttelin 32011 asukkaiden käyttöön.
Kaavamuutos korottaa tontin arvoa merkittävästi, joten maanomistajan
kanssa on käyty kaupunginhallituksen 9.6.2014 tekemän maapoliittisen
päätöksen mukaiset neuvottelut.
Neuvottelujen tuloksena on laadittu liitteenä 2 oleva maankäyttösopimus ja esisopimus.
Maankäyttökorvaus
Sopimuksen mukaan maanomistaja suorittaa osallistumisena yhdyskuntarakentamisen kustannuksina kaupungille korvausta 805 000 euroa sekä luovuttaa korvauksetta kaupungille noin 67 m²:n suuruisen
yleisen alueen osan.
Rahakorvaus tulee maksaa kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun
asemakaavan muutos on saanut lainvoiman.
Rahakorvausta korotetaan sen nykyarvon säilyttämiseksi sopimuksen
allekirjoittamishetkestä maksupäivään saakka kahdella prosentilla vuodessa.
Kaupunki sitoutuu vuokraamaan pysäköintitontin
Kaavan toteuttamiseksi kaupunki on sitoutunut vuokraamaan maanomistajalle tai määräämälleen katualueesta 91-32-9901-0 noin 206 m²:n
suuruisen, tulevan kaavamuutoksen mukaisen LPA-tontin 32011/12.
Tontti tullaan vuokraamaan vuokraushetkellä vallitsevien ja kaupungin
hyväksymien autopaikoitusaluetta koskevin vakioehdoin.
Alueluovutus
Maanomistaja luovuttaa kaupungille kiinteistöstä 91-32-011-1 rasitteista vapaana noin 67 m² suuruisen, asemakaavan muutoksessa katualueeksi osoitetun liitekartan mukaisen määräalan korvauksetta kaupunginhallituksen 9.6.2014 §685 perusteella.
Lopullinen kauppakirja on allekirjoitettava kuuden kuukauden kuluessa
siitä, kun kaavamuutos on saanut lainvoiman.
Toimivalta
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Kaupunkiympäristölautakunnan 26.9.2017 (115§) tekemän päätöksen
mukaan tonttipäällikkö päättää maankäyttösopimuksen hyväksymisestä
ja siihen liittyvistä aluejärjestelyistä 1 500 000 euron kokonaisarvoon
saakka.
Lisätiedot
Kirsi Federley, vs. tiimipäällikkö, puhelin: 09 310 36451
kirsi.federley(a)hel.fi
Tom Qvisén, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 34201
tom.qvisen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 04.09.2018 § 417
HEL 2017-007704 T 10 03 03

Hankenumero 1565_4

Esitys
Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle
 4.9.2018 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12506 hyväksymistä. Asemakaavan muutos koskee 32. kaupunginosan (Konala) korttelin 32011 tontteja 1, 2, 3, 5 ja 6 sekä katualuetta.
Lisäksi lautakunta päätti
 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville
 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet valmisteluaikana
esitettyihin mielipiteisiin, kannanottoihin sekä julkisena nähtävilläoloaikana saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin. Päätösasiakirjat ja
vuorovaikutusraportti ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan
info- ja näyttelytila Laiturilla, Narinkka 2, sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko.
www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
 ilmoittaa päätöksestään ja vuorovaikutusraportista muodostuvan
MRL 65 §:n mukaisen kunnan perustellun kannanoton niille kaavasta muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa.
 kehottaa asemakaavoituspalvelua laskuttamaan hakijoilta kaavan
hyväksymisen jälkeen kaavan laatimis- ja käsittelykustannukset
seuraavasti:
o YIT Rakennus Oy, c/o Asunto Oy Vuorikumpu:
5 000 euroa
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Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot
Minna Koskinen, arkkitehti, asemakaavoitus, puhelin: 310 37469
minna.koskinen(a)hel.fi
Taina Toivanen, liikenneinsinööri, liikennesuunnittelu, puhelin: 310 37433
taina.toivanen(a)hel.fi
Jarkko Nyman, insinööri, teknistaloudelliset asiat, puhelin: 310 37094
jarkko.nyman(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 06.03.2018 § 13
HEL 2017-007704 T 10 03 03

Hankenumero 1565_4

Päätös
Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12506 pohjakartan
kaupunginosassa 32 Konala.
Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n
asettamat vaatimukset.
Päätöksen perustelut
Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan kaupunkimittauspalvelut on valmistanut asemakaavan pohjakartan:
Asemakaavan numero: 12506
Kaupunginosa: 32 Konala
Kartoituksen työnumero: 4/2018
Pohjakartta valmistunut: 24.1.2018
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
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Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31967
merja.kyyro(a)hel.fi
Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31883
timo.tolkki(a)hel.fi
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§ 173
V 27.3.2019, Toimitilojen vuokraaminen Helsingin ja Uudenmaan
sairaanhoitopiirin kuntayhtymältä sosiaali- ja terveystoimialan käyttöön
HEL 2018-012926 T 10 01 03

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättää vuokrata liitteenä 1 olevan 7.1.2019 päivätyn hankesuunnitelman "Haartmaninkatu 1, Mannerheimintie 172 korvaavat tilat" mukaiset tilat Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin
kuntayhtymältä kahdeksikymmeneksi vuodeksi 1 089 770 euron (alv 0
%) vuosivuokralla, jonka pääomitettu vuokra koko vuokrakaudelle on
12 072 586 euroa.
Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Marja-Leena Rinkineva
Lisätiedot
Maria Nelskylä, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251
maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3

A Hankesuunnitelma 7.1.2019 Haartmanink 1
A.4 Yhteishanke HUS-HY-Hki hankesuunnitelma Haartmaninkatu 1
B. Alivuokrasopimusluonnos 7.1.2019

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Otteet
Ote
HUS

Otteen liitteet
Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Tiivistelmä
Sosiaali- ja terveystoimialan suun terveydenhuollon palvelut on toiminut
vuodesta 2000 alkaen Helsingin yliopiston hammaslääketieteen laitosPostiosoite
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rakennuksessa Ruskeasuolla osoitteessa Mannerheimintie 172. Suun
terveydenhuollon palveluille tarvitaan korvaavat tilat kun Helsingin yliopisto luopuu nykyisen sijoituspaikan kiinteistöstä.
Hankesuunnitelman mukaan korvaavat tilat sijoitetaan vuokratiloihin
toimitilakiinteistöön Meilahden sairaala-alueella osoitteessa Haartmaninkatu 1. Vuokrattavat tilat peruskorjataan ja muutetaan tarvittavia
toimintoja vastaaviksi yhteishankkeessa, jonka osapuolia ovat Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS), Helsingin
yliopisto (HY) ja Helsingin kaupunki.
Haartmaninkatu 1 rakennuksen omistaa erikoissijoitusrahasto eQ Hoivakiinteistöt, joka vastaa yhteishankkeen peruskorjauksen ja muutosten suunnitteluttamisesta, rakennuttamisesta ja toteuttamisesta. Toiminnan vaatimien muutosten suunnitelmat on laadittu yhteistyössä kiinteistön omistajan ja tulevien käyttäjien kanssa.
eQ Hoivakiinteistöt on vuokrannut tilat Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle, joka edelleen vuokraa Helsingin kaupungin suun terveydenhuollon tarvitsemat tilat kaupunkiympäristön
toimialalle, joka vuokraa ne edelleen sosiaali- ja terveystoimialalle.
Päävuokralaisena oleva HUS vastaa tilojen ylläpidosta.
Helsingin kaupungin suun terveydenhuollon tilojen hankesuunnitelman
mukainen laajuus on 3 452 htm², yhteenlaskettu kokonaisvuokra on
noin 90 814 euroa/kk ja noin 1 089 770 euroa vuodessa. Vuokrasopimuksen pääomitettu 20 vuodelle laskettu vuokra on 12 072 586 euroa.
Yhteishankkeen mukainen kokonaislaajuus on 6 450 htm²
Hankesuunnitelma on laadittu kaupunkiympäristön toimialan ja sosiaalija terveystoimialan yhteistyönä ja se perustuu yhteishankkeen mukaiseen hankesuunnitelmaan ”Haartmaninkatu 1 - peruskorjaus ja vuokralaismuutokset - Mannerheimintie 172 korvaavat tilat 23.11.2018”.
Sosiaali- ja terveyslautakunta on 18.12.2018 § 347 hyväksynyt hankkeen tarveselvityksen.
Hankesuunnitelma ja yhteishankesuunnitelma ovat liitteinä 1 ja 2.
Esittelijän perustelut
Suun terveydenhuollon tilat
Sosiaali- ja terveystoimialan suun terveydenhuollon palvelut toimii Helsingin yliopiston hammaslääketieteen laitosrakennuksessa Ruskeasuolla, jossa suun terveydenhuollon palvelut on ollut toiminnoiltaan ja
tiloiltaan integroituna hammaslääketieteen Helsingin yliopiston perusopetuksen ja HUS:n erikoistumiskoulutuksen kliiniseen koulutukseen.
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Helsingin yliopisto luopuu nykyisen sijoituspaikan kiinteistöstä. Rakennukset tullaan purkamaan ja alue kaavoittamaan asumiskäyttöön. Nykyisistä tiloista ei voi luopua ennen kuin korvaavat tilat on löydetty.
HUS, HY ja Helsingin kaupunki ovat yhdessä etsineet ja selvittäneet
uusia mahdollisia sijoituspaikkoja toiminnoilleen sekä omasta tilakannastaan että yksityisistä tiloista. Kolme tarkemmin tutkittua sijoituspaikkavaihtoehtoa olivat Lastenlinna, Tukholmankatu 10 ja Haartmaninkatu
3, mutta ne todettiin epätaloudellisiksi ratkaisuiksi. Hankkeelle ei ole
löytynyt muita tiloja kuin esitetty Haartmaninkatu 1, jotka vastaisivat
toiminnoille, sijainnille ja aikataululle asetettuja tarpeita. Kohteen tilat
sopivat laajuudeltaan ja tilarakenteeltaan toiminnallisin rakennus- ja taloteknisin muutostöin yhteishankkeen käyttöön.
Ruskeasuolta Haartmaninkadulle siirtyviä toimintoja ovat pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen suun erikoishoidon yksikkö (PKS-Sehyk),
Ruskeasuon hammashoitolan keskitetty kiireellinen hammashoito sekä
Mannerheimintien hammashoitolan oikomishoito ja kuvantamisen yksikkö. Muualta Haartmaninkadulle sijoitettavia toimintoja ovat Meilahden hammashoitolasta (Jalavatie 6:sta) paljon palveluja tarvitsevien potilaiden hoitotoiminta (PPT-potilaat) ja Kivelän hammashoitolasta (Sibeliuksenkatu 14:sta) monihuonetyöskentely -malli.
Suun terveydenhuollon toimintojen sijoittuminen yhteisiin tiloihin HY:n
ja HUS:in hammaslääketieteen koulutus- ja tutkimustoiminnan kanssa
luo edellytykset asiakaslähtöiselle perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integroivalle hoitopolulle. Lisäksi se luo tiloihin toiminnallista tehokkuutta sekä henkilöstöön ja laitteisiin liittyvää synergiaetua, jotka osaltaan parantavat tuottavuutta ja mahdollistaa palveluiden tarjoamisen laajennettuna palveluaikana.
Hankkeen johdosta sosiaali- ja terveystoimiala luopuu toimitiloista
Mannerheimintie 172:ssa ja siirtyviä toimintoja vastaavasta määrästä
nykyisiä toimitiloja. Näiden yhteenlaskettu pinta-ala on 2 966 m².
Tilamuutokset Haartmaninkatu 1
Korvaava rakennus sijaitsee keskeisellä paikalla Meilahden sairaala- ja
yliopistokampusalueella osoitteessa Haartmaninkatu 1. Sijainti on liikenteellisesti helposti saavutettavassa paikassa ja toteuttaa hankkeen
keskeistä tavoitetta palveluiden järjestämiseksi asiakkaan tarpeista lähtien mahdollisimman toimiviksi.
Tiili- ja betonirakenteisessa toimitilarakennuksessa on seitsemän kerrosta, kaksi kellarikerrosta ja rapatut julkisivut. Rakennuksen alkuperäinen osa on valmistunut vuonna 1951 ja laajennusosa vuonna 2003.
Rakennuksen tilat sopivat kohtuullisin toiminnallisin ja teknisin muutosPostiosoite
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töin suun terveydenhuollon ja hammaslääketieteen opetus- ja tutkimuskeskuksen käyttöön. Rakennukseen tehdään hankkeessa kattava
rakenne- ja talotekninen peruskorjaus.
Helsingin suun terveydenhuollon toimintojen asiakkaiden hoitotilat ja
henkilökunnan taustatyötilat sijoitetaan pääosin rakennuksen katutasolle ensimmäiseen kerrokseen. Oikomishoito ja osa PKS-Sehyk:in vastaanottohuoneista sijoitetaan toiseen kerrokseen. Pukutiloja, varastotiloja ja teknisiä tiloja sijoitetaan kellarikerrokseen. Tilasuunnittelun perustana on sosiaali- ja terveystoimen ydinprosessien toimintamallit ja tilankäytössä hyödynnetään kaikille talon toimijoille yhteisiä aula- ja vastaanottotiloja.
Vuokrasopimus ja tilakustannukset
Kiinteistön omistaja eQ Hoivakiinteistöt on vuokrannut tilat Helsingin ja
Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle, josta HUS edelleen
vuokraa tiloja 3 542 htm² Helsingin kaupungille pääoma- ja ylläpitovuokralla. Päävuokralaisena HUS vastaa rakennuksen ylläpidosta,
vuosikorjauksista ja vähäisistä välttämättömistä muutostöistä.
Pääomavuokra on 23,39 euroa/m²/kk ja ylläpitovuokra on ensimmäiset
kaksi vuotta 2,50 euroa/m²/kk ja tämän jälkeen määritellään kiinteä ylläpitovuokra toteutuneiden kustannusten mukaan, vähintään 2,92 euroa/m²/kk ja se tarkistetaan kolmen vuoden välein. Vesi, sähkö ja lämpö laskutetaan erikseen toteutuneen kulutuksen mukaan.
Pääomavuokraan sisältyvät kiinteistönomistajan toteuttamat peruskorjauksen ja toiminnan vaatimat korjaus- ja muutostyöt. Rakennukseen
tehtävät kunnossapitotyöt sisältyvät HUS:in perimään ylläpitovuokraan.
Toimintansa vaatimien kiinteiden sairaalalaitteiden hankinnasta ja kustannuksista vastaa käyttäjä, sosiaali- ja terveystoimiala.
Sosiaali- ja terveystoimialan maksettavaksi tulevaan vuokraan lisätään
kaupunkiympäristön toimialan rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuuden perimä tilahankkeiden käsittelyohjeiden mukainen yleiskustannus 0,50 euroa/htm²/kk (alv. 0 %).
Määräaikainen 20 vuoden vuokrasopimus alkaa, kun peruskorjaus on
valmistunut ja tilat hyväksytysti vastaanotettu, arviolta kesäkuussa
2020. Kaupungilla on vuokralaisena nyt päätettävän 20 vuoden määräajan lisäksi kaksi 10 vuoden optiokautta jatkaa vuokrasopimusta vuokrasopimuksen mukaisin ehdoin, mikäli HUS päättää jatkaa päävuokrasopimusta päävuokrasopimukseen sisältyvän optioehdon perusteella.
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Sote- ja maakuntauudistuksesta johtuviin muutostarpeisiin varaudutaan
vuokrasopimuksessa olevalla irtisanomisehdolla, jonka mukaan
sosiaali- ja terveydenhuollon lakisääteisessä järjestämisvastuussa olevalla on oikeus irtisanoa sopimus vuosien 2020-2021 aikana päättymään 12 kuukauden kuluttua irtisanomisesta ilman korvausvelvoitetta
perustuen lakiin kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa annetun lain
muuttamisesta (1057/2017).
Vuokrasopimusluonnos on liitteenä 3.
Tilahankkeiden käsittelyohjeiden mukaisesti 20 vuoden määräaikaiselle
vuokra-ajalle pääomitettu arvonlisäveroton vuokrasumma, lukuun ottamatta käyttäjän kustannuksia, on 12 072 586 euroa.
Väistötilakustannus
Hankkeella ei ole väistötilatarvetta.
Rahoitus ja toteutus
Hankkeen rahoituksesta ja toteutuksesta vastaa kiinteistönomistaja erikoissijoitusrahasto eQ Hoivakiinteistöt.
Aikataulu
Rakennustöiden on suunniteltu alkavan 6/2019 ja hanke on suunniteltu
otettavaksi käyttöön 6–8/2020.
Lopuksi
Kaupunginhallituksen tarkoituksena on, mikäli kaupunginvaltuusto hyväksyy päätösehdotuksen, valtuuston päätöksen täytäntöönpanon yhteydessä oikeuttaa kaupunkiympäristön toimialan rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuuden toimitilavuokrausyksikön päällikkö
tekemään päätöksen mukaisen vuokrasopimuksen sekä tekemään
vuokrasopimukseen tarvittaessa vähäisiä muutoksia ja vuokraamaan
päätöksen mukaiset tilat samoin vuokrasopimusehdoin sosiaali- ja terveystoimialan käyttöön vuokranantajalle kulloinkin maksettavaa vuokraa vastaan lisättynä yleiskustannuksella.
Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Marja-Leena Rinkineva
Lisätiedot
Maria Nelskylä, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251
maria.nelskyla(a)hel.fi
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1
2
3

A Hankesuunnitelma 7.1.2019 Haartmanink 1
A.4 Yhteishanke HUS-HY-Hki hankesuunnitelma Haartmaninkatu 1
B. Alivuokrasopimusluonnos 7.1.2019

Muutoksenhaku
Kunnallisvalitus, valtuusto
Otteet
Ote
HUS

Otteen liitteet
Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

Päätöshistoria
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 24.01.2019
§ 10
HEL 2018-012926 T 10 01 03

Esitys
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
esitti kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus:
A
hyväksyy "Haartmaninkatu 1, Mannerheimintie 172 korvaavat tilat" vuokrahankkeen 19.12.2018 päivätyn hankesuunnitelman siten, että
hankkeen enimmäislaajuus on 3 452 htm² ja pääomitettu 20 vuodelle
laskettu vuokra on 12 071 537 euroa.
B
oikeuttaa kaupunkiympäristön toimitilavuokrausyksikön päällikön vuokraamaan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymältä yhteensä 3 452 htm²:n tilat 20 vuoden määräaikaisella vuokra-ajalla siten,
että pääomavuokra on 23,39 euroa/m²/kk ja ylläpitovuokra määritellään
todellisten kustannusten mukaan vähintään 2,92 euroa/m²/kk, yhteenlaskettu kokonaisvuokra on noin 90 814 euroa/kk ja noin 1 089 770 euroa vuodessa, liitteenä olevien vuokrasopimusluonnosten mukaisin ehdoin 6/2020 alkaen.
C
oikeuttaa kaupunkiympäristön toimitilavuokrausyksikön päällikön tekePostiosoite
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mään vuokrasopimuksiin vähäisiä muutoksia ja allekirjoittamaan vuokrasopimuksen liitteineen.
D
oikeuttaa kaupunkiympäristön toimitilavuokraus päällikön osoittamaan
edellä mainitut tilat samoin vuokrasopimusehdoin sosiaali- ja terveystoimialan käyttöön vuokranantajalle kulloinkin maksettavaa vuokraa
vastaan lisättynä kaupunkiympäristön toimialan asiantuntijapalkkiolla.
Esittelijä
tekninen johtaja
Jaakko Stauffer
Lisätiedot
Anne Löfström, asiakaspäällikkö, puhelin: 310 40333
anne.lofstrom(a)hel.fi
Merja Ikonen, projektinjohtaja, puhelin: 310 22010
merja.ikonen(a)hel.fi

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

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

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

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alv.nro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja

11/2019

24 (120)

Asia/5
11.03.2019

§ 174
Henkilöstöjohtajan virkaan ottaminen
HEL 2018-009317 T 01 01 01 01

Päätös
Kaupunginhallitus otti psykologian maisteri Nina Grosin henkilöstöjohtajan virkaan 9 500 euron kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin. Virassa on kuuden kuukauden koeaika.
Lisäksi kaupunginhallitus totesi, että mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa, eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, on päätös tällaisen henkilön osalta ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella
virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.
Samalla kaupunginhallitus totesi, että henkilöstöjohtajan avointa virkaa
on 1.1.2019 alkaen hoitanut määräaikaisesti kaupunginkanslian henkilöstöpolitiikka-yksikön päällikkö Asta Enroos.
Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori
Lisätiedot
Riitta Hellman, rekrytointipäällikkö, puhelin: 310 32950
riitta.hellman(a)hel.fi

Liitteet
1
2

Liite 1
Liite 2

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Otteet
Ote
Hakijat

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
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Henkilöstöjohtajan virka
Kaupunginhallitus on 25.6.2018, 458 § merkinnyt tiedoksi edellisen viranhaltijan irtisanoutumisen henkilöstöjohtajan virasta ja kehottanut
kaupunginkansliaa käynnistämään viran julkisen hakumenettelyn hallintosäännön mukaisin kelpoisuusvaatimuksin.
Hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 10 kohdan mukaan kansliapäällikköä
seuraavan alemman organisaatiotason johtavan viranhaltijan virkaan
ottamisesta päättää kaupunginhallitus.
Henkilöstöjohtajan virka oli julkisesti haettavana 31.8.–17.9.2018. Virkaa haki hakuajan kuluessa 25 henkilöä, joista neljä on sittemmin perunut hakemuksensa. Tuolloin katsottiin, että virkaa hakeneiden joukko
ei henkilöstöjohtajan tehtävän merkittävyys ja painoarvo huomioiden ollut tarpeeksi monipuolinen, jotta päätös virkaan esitettävästä oltaisiin
voitu tehdä riittävän harkitusti. Tästä syystä kaupunginhallitus päätti
26.11.2018, 769 § julistaa viran uudelleen haettavaksi. Samalla kaupunginhallitus päätti, että virkaan aiemman haun perusteella tulleet hakemukset otetaan huomioon.
Henkilöstöjohtajan virka oli uudelleen julkisesti haettavana 10.12.2018–
7.1.2019. Uusi hakuilmoitus julkaistiin Helsingin Sanomissa ja HBL:ssä
16.12.2018. Lehti-ilmoitusten lisäksi ilmoitus oli esillä kaupungin rekrytointisivustolla osoitteessa helsinkirekry.fi sekä Oikotie.fi- ja LinkedInpalveluissa. Hakua markkinoitiin myös verkkobannerilla HS.fi -mobiilipalvelussa. Julkisen ilmoittelun ohella hakuvaiheessa käytettiin konsulttiyhtiö Boyden Helsingin suorahakupalvelua.
Hallintosäännön 5 luvun 3 §:n mukaan henkilöstöjohtajan tehtävänä on
johtaa kaupunginkanslian henkilöstöosastoa. Hallintosäännön 4 luvun
2 §:n mukaan henkilöstöosasto huolehtii kaupungin henkilöstöpolitiikasta, osaamisen johtamisen ja henkilöstösuunnittelun toimintatavoista,
työhyvinvoinnista ja työturvallisuudesta sekä työnantajatoiminnasta ja
HR-prosessien ohjaamisesta. Osasto huolehtii myös henkilöstön kehittämispalveluista ja muutostuesta.
Henkilöstöjohtajan viran kelpoisuusvaatimus on ylempi korkeakoulututkinto, kokemus johtamistehtävissä sekä suomen kielen erinomainen
taito ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa edellytettiin usean
vuoden kokemusta HR-toiminnon johtamisesta suuressa organisaatiossa, sekä kattavaa HR:n kokonaisuuden tuntemusta. Lisäksi edellytettiin vahvaa ihmisten johtamistaitoa; kykyä ja halua johtaa henkilöstöä
kohti uusia toimintamalleja ja toimintatapoja, sekä taitoa ja kokemusta
yhteistyöverkostojen ja -rakenteiden johtamisesta.
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Virkaa täytettäessä on noudatettava perustuslain 125 §:ssä säädettyjä
yleisiä virkanimitysperusteita, jotka ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.
Hakijat ja rekrytointiprosessi
Virkaa haki uuden hakuajan kuluessa 42 henkilöä, joista kaksi on perunut hakemuksensa. Hakijoista kaksi ei täyttänyt viran kelpoisuusvaatimusta koulutuksen osalta. Hakijaluettelo on liitteenä 1. Lisäksi huomioitiin virkaan aiemmassa haussa tulleet hakemukset. Näistä 25 hakijasta
neljä on sittemmin perunut hakemuksensa. Liitteessä 2 on hakijaluettelo aiemman haun hakijoista.
Haastatteluun kutsuttiin uusintakierroksella kahdeksan hakijaa, joista
yksi on sittemmin perunut hakemuksensa.
Hakijoita haastattelivat 21.–25.1.2019 kansliapäällikkö Sami Sarvilinna,
pormestarin erityisavustaja Laura Åvall, kaupunkiympäristön toimialan
hallintojohtaja Silja Hyvärinen ja rekrytointipäällikkö Riitta Hellman kaupunginkanslian henkilöstöosastolta.
Hakija 3, ********** Hakemuksen ja haastattelun perusteella on katsottava, että hakijalla on hyvää kokemusta henkilöstöjohtajan ja -päällikön
työstä ja henkilöstöprosessien johtamisesta erilaisissa ympäristöissä
yritys- ja oppilaitospuolelta julkishallinnon organisaatioon. Hänen
osaamisessaan painottuu HR-kehittäminen, ja hänellä on lisäksi kokemusta muun muassa fuusioihin liittyvistä integraatioprosesseista, jonka
ansiosta myös hänen kokemuksensa muutoksen edistämisestä HR:n
keinoin on hyvä.
Hakija 4, ********** Hänen HR-osaamisensa on laaja-alaista siten, että
osaamisessa painottuu työmarkkina- ja neuvottelutoiminnan tuntemuksen sekä yleisen palvelussuhdeasioiden hallinnan ohella muun muassa
palkitsemisen ja yhteistoiminnan johtamiseen ja kehittämiseen liittyvät
kysymykset.
Hakija 5, Nina Gros toimii tällä hetkellä LähiTapiola-ryhmän henkilöstöjohtajana. Hakemuksen ja haastattelun perusteella on katsottava, että
hänellä on monipuolista kokemusta vaativista henkilöstö- ja HR-johtamisen tehtävistä kansainvälisissä pörssiyhtiöissä ja globaaleissa rooleissa. Hänellä on vankkaa kokemusta matriisien ja verkostojen johtamisesta monimutkaisissa ympäristöissä sekä työskentelystä ylimmän
tason johtoryhmissä. Hänen osaamisessaan painottuu vahvasti strategisten muutosten johtaminen ja erityisesti osaamisen ja kulttuurin uudistaminen.
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Hakija 20, ********** Hakemuksen ja haastattelun perusteella on katsottava, että hänellä on perusteellista kokemusta HR-työstä ja prosessien
kehittämisestä niin kotimaisessa kuin kansainvälisessä yhteydessä.
Hänen osaamisessaan korostuu erityisesti palkitsemisen ja työsuhdeasioiden vahva tuntemus. Hänellä on myös näyttöjä erityisen haastavien
muutostilanteiden kuten yrityskauppojen onnistuneesta läpiviemisestä.
Hakija 27, ********** Hakemuksen ja haastattelun perusteella on katsottava, että hänellä on kattavaa kokemusta henkilöstöprosessien ja henkilöstön johtamisesta suurissa ja kansainvälisesti toimivissa palveluyhtiöissä ja monimutkaisissa rakenteissa. Hakijan osaamisessa painottuu
kokemus strategisten muutosten läpiviennistä. Hänellä on myös vahvaa käytännön tuntemusta monikulttuurisen henkilöstön johtamisesta
työvoimaintensiivisillä aloilla toimivassa yhtiössä.
Hakija 32, ********** Hakemuksen ja haastattelun perusteella on katsottava, että hakijalla on monipuolista kokemusta henkilöstötoiminnon johtamisesta ja kansainvälisesti toimivissa pörssiyhtiöissä eri tasoilla. Hänellä on myös kokemusta mittavien toimintakulttuurimuutosten läpiviennistä muun muassa teollisuusyrityksissä. **********
Hakija 40, ********** Hakemuksen ja haastattelun perusteella on katsottava, että hänellä on monipuolista kokemusta muun muassa henkilöstöhallinnollisen johtamisen, osaamisen kehittämisen, oppilaitoshallinnon ja työllisyyspolitiikan tehtävistä. Hakijan osaamisessa painottuu
monipuolisesti strategisten hallinnollisten muutosten johtaminen ja läpivieminen erityisesti julkisorganisaatioissa.
Henkilöarviointeihin kutsuttiin kolme hakijaa. Henkilöarvioinnit suoritti
Psycon Oy ajalla 28.1.–5.2.2019.
Henkilöarviointiin osallistuneet kutsuttiin toiseen haastatteluun 7.2. ja
11.2.2019. Toisessa haastattelussa hakijoita haastattelivat pormestari
Jan Vapaavuori, kansliapäällikkö Sami Sarvilinna, pormestarin erityisavustaja Laura Åvall, kaupunkiympäristön toimialan hallintojohtaja Silja
Hyvärinen ja rekrytointipäällikkö Riitta Hellman.
Hakija 5, Nina Gros, on suorittanut psykologian maisterin tutkinnon Turun yliopistossa vuonna 1996. Hän on lisäksi suorittanut Certified Business Coach Master -tutkinnon Business Coaching Institutessa vuonna
2017. Hän on toiminut vuodesta 2017 alkaen LähiTapiolan henkilöstöjohtajana. Tässä roolissaan hän toimii LähiTapiola-yhtiöryhmän johtoryhmän jäsenenä raportoiden pääjohtajalle. Aiemmin hän on toiminut
henkilöstöjohtajana konsulttiyhtiö KPMG:ssä, henkilöstöjohtajana Cargotec Oyj:ssä sekä henkilöstöjohtajana ja lukuisissa muissa vastuullisissa HR-tehtävissä Nokiassa. Hakijan vahvuutena on monipuolinen
kokemus vaativista henkilöstöjohtamisen tehtävistä suurten yhtiöiden
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globaaleissa rooleissa, erittäin vahva muutoksenjohtamisen kokemus
sekä tuore kokemus mittavan kulttuurinmuutoksen johtamisesta muun
muassa digitaalisia työkaluja hyödyntäen.
Hakija 27, **********
Hakija 40, **********
Arviointi
Henkilöstöjohtaja johtaa Helsingin työnantaja- ja henkilöstöpolitiikkaa
sekä sen uudistustyötä. Hänen tehtävänsä on modernisoida maan suurimman työnantajan henkilöstötoiminto edistykselliseksi HR-järjestelmäksi, jotta kaupungin HR voi parhaalla mahdollisella tavalla mahdollistaa kaupunkistrategian edellyttämien tavoitteiden saavuttamisen.
Siksi on erityisen tärkeää, että valittavalla henkilöllä on paitsi kattavaa
näkemystä henkilöstöjohtamisen eri alueilla, myös kykyä ja halua johtaa HR:n keinoin merkittävää työ- ja johtamiskulttuurin muutosta. Reilun 60 hengen henkilöstöosaston lisäksi henkilöstöjohtaja johtaa vaikuttavasti myös kaupungin sisäistä HR-verkostoa.
Henkilöstöjohtaja on kaupungin johtoryhmän jäsen, ja siten kaupungin
keskeisten päättäjien kumppani ja neuvonantaja. Tästä syystä on tärkeää, että hänellä on kokemusta työskentelystä ylimmän johdon kanssa sekä kyky muodostaa luottamuksellinen suhde ja tehokas tapa tehdä yhteistyötä heidän kanssaan.
Hakuasiakirjoihin, haastatteluihin ja henkilöarviointiin perustuen on katsottava, että Nina Grosilla on parhaat edellytykset edellä kuvattujen,
henkilöstöjohtajan virkaan kuuluvien tehtävien hoitamiseen. Hänen valintaansa puoltaa hänen näkemyksensä henkilöstöjohtamisen strategisiin kysymyksiin, kokemus vaativasta käytännön HR-työstä ja työnantajatoiminnasta suurten organisaatioiden matriisiympäristössä sekä näytöt merkittävien kulttuurin muutosten läpiviemisestä. Hän on ollut yli 10
vuoden ajan jäsen suurten organisaatioiden ylimmän johdon johtoryhmissä ja toiminut 18 vuotta vastuullisissa esimiestehtävissä. Hänen aiempaa kokemustansa pirstaleisen ja hallinnollisen HR:n luotsaamisesta kohti ydintoimintaa tukevaa, yhtenäistä HR:ää voidaan myös pitää
kaupungin tarpeiden kannalta erityisen kiinnostavana. Hän on laajasti
kiinnostunut työelämästä ja sen murroksesta ja on aktiivinen verkostoituja. Hänellä on hyvää näkemystä muun muassa digitalisaation ja työelämään astuvien sukupolvien tuomasta muutoksesta työn tekemisen
tapaan ja johtamiseen. Työskentelytavaltaan hän on tehokas ja tavoitteellinen ja esimiehenä helposti lähestyttävä ja avoin johtaja, joka perustaa toimintansa valmentavaan otteeseen sekä selkeisiin tavoitteisiin
ja niiden seurantaan.
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Muuta
Kaupunginhallituksen jäsenillä on mahdollisuus tutustua esitykseen liittyviin hakemuksiin ja niistä laadittuun yhteenvetoon sekä henkilöarviointiraportteihin ennen kokousta ja kokouksen aikana. Tutustumista
varten voi ottaa yhteyttä kirjaamoon kokouspäivän aamuun saakka ja
kokouspäivän aamusta alkaen toimielimen sihteeriin. Aineistoon liittyviin sisällöllisiin kysymyksiin vastaa lisätiedonantaja.
Virkaan otettavan henkilön kanssa sovitaan erikseen ajankohdasta, jolloin hän ottaa viran vastaan.
Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori
Lisätiedot
Riitta Hellman, rekrytointipäällikkö, puhelin: 310 32950
riitta.hellman(a)hel.fi

Liitteet
1
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Liite 1
Liite 2

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Otteet
Ote
Hakijat

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi
Taloushallintopalvelut
Kaupunignkanslia/henkilöstöosasto
Kanslian HR

Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 26.11.2018 § 769
HEL 2018-009317 T 01 01 01 01

Päätös
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Kaupunginhallitus päätti, että henkilöstöjohtajan virka julistetaan uudelleen haettavaksi.
Samalla kaupunginhallitus päätti, että henkilöstöjohtajan virkaan aikaisemman haun perusteella tulleet hakemukset otetaan huomioon.
Lisäksi kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.
Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori
Lisätiedot
Riitta Hellman, rekrytointipäällikkö, puhelin: 310 32950
riitta.hellman(a)hel.fi
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§ 175
Alueen varaaminen Helsingin Meilahdesta Suomen tasavallan presidentti-instituution 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi tehtävää lahjoitusta varten
HEL 2019-002791 T 10 01 01 00

Päätös
Kaupunginhallitus päätti varata Helsingin Meilahdesta alueen Suomen
tasavallan presidentti-instituution 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi tehtävää lahjoitusta varten seuraavin ehdoin:
 Lahjoitettava alue (varausalue) määräytyy liitekartan 1. mukaisesti
(osoite Mäntyniementie 2, pinta-ala noin 2,7 ha).
 Lahjoitettavan alueen lopullinen rajaus tarkennetaan varausaikana.
 Lahjan saajana on Suomen valtio ja lahja annetaan yksinomaan tasavallan presidentin kanslian hallinnoitavaksi.
 Alue lahjoitetaan tasavallan presidentin virka-asuntona toimivan
Mäntyniemen kiinteistön käyttöä tukeviin tarkoituksiin.
 Varaus on voimassa 31.12.2020 saakka.
 Osapuolet neuvottelevat varausaikana lahjoituksen tarkemmista
ehdoista.
 Kaupunginhallitus päättää lopullisesta lahjoituksesta erikseen, kun
lahjoituksen tarkemmat ehdot on osapuolien välillä käytävin neuvotteluin määritelty ja osapuolet ovat yhdessä todenneet lahjan palvelevan saajaansa tarkoituksenmukaisella tavalla.
Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori
Lisätiedot
Maria Nelskylä, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251
maria.nelskyla(a)hel.fi
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Tasavallan presidentin
kanslia

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Tiivistelmä
Tänä vuonna tulee kuluneeksi 100 vuotta siitä, kun Suomeen vahvistettiin tasavaltalainen hallitusmuoto ja ensimmäinen tasavallan presidentti
aloitti tehtävässään. Siten tulee kuluneeksi 100 vuotta myös Suomen
tasavallan presidentti-instituution perustamisesta.
Kaupunki omistaa tasavallan presidentin virka-asunnon Mäntyniemen
itäpuolelle sijoittuvan ja siihen rajautuvan noin 2,7 ha suuruisen alueen,
jolla sijaitsee mm. kaksi vanhaa huvilarakennusta. Kaupunki on jo pitkään pohtinut kyseisen alueen sekä vanhojen huvilarakennusten käyttömahdollisuuksia, mutta kohteen erityispiirteistä johtuen soveltuvaa
käyttöä ei ole löytynyt. Rakennukset ovat olleet tyhjillään jo vuosia ja
mahdollisuudet alueen sekä rakennusten kehittämiseen ovat rajalliset.
Koska kuluva vuosi on merkityksellinen tasavaltalaiselle Suomelle,
kaupunki on ryhtynyt selvittämään mahdollisuuksia lahjoittaa edellä
mainittu alue tasavallan presidentin kanslialle (jäljempänä ”TPK”) juhlavuoden kunniaksi. Alueen liittäminen osaksi Mäntyniemeä mahdollistaa
Mäntyniemen kehittämisen pitkälle tulevaisuuteen tarpeen siihen ilmetessä.
Kaupunki varaa liitteenä 1. olevan kartan mukaisen Mäntyniemen kiinteistöön rajoittuvan alueen lahjoitettavaksi Suomen presidentti-instituution 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi. Lahjan saajana on tasavallan
presidentin kanslia ja lahjoitus tehdään ainoastaan Mäntyniemen käyttöä palveleviin tarkoituksiin. Kaupunginhallitus päättää lahjoituksesta
myöhemmin erikseen, kun osapuolet ovat neuvotelleet lahjoituksen tarkoista ehdoista ja lahjoitettavan alueen soveltuvuus TPK:lle on jatkovalmistelussa varmistettu.
Esittelijän perustelut
Taustaa
Suomen tasavallan presidentti-instituutio perustettiin vuonna 1919 allekirjoitetulla Suomen hallitusmuodolla (94/1919), joka tuli voimaan
17.7.1919. Tänä vuonna tulee siten kuluneeksi 100 vuotta Suomen
presidentti-instituution perustamisesta.
Tasavallan presidentillä on käytettävissään työskentely-, asunto- ja
edustustarkoituksiin kolme kiinteistöä, jotka ovat tasavallan presidentin
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kanslian hallinnoimia. Mainitut kolme kiinteistöä ovat Presidentinlinna
Helsingin keskustassa (Pohjoisesplanadi 1), Kultarannan huvilatila
Naantalissa sekä tasavallan presidentin virka-asunto Mäntyniemi Helsingin Meilahdessa (Mäntyniementie 4), jonka toteuttamisen edellyttämät maa- ja vesialueet valtio on hankkinut Helsingin kaupungilta vuosina 1983 ja 1991. Arkkitehti Reima Pietilän suunnittelema Mäntyniemi
on valmistunut vuonna 1993. Mäntyniemen kokonaispinta-ala on noin
2 200 m² ja sitä palvelevan maa-alueen pinta-ala noin 3 ha.
Mäntyniemen pohjois-, länsi- ja itäpuolelle sijoittuvat alueet ovat kaupungin omistuksessa. Kaupunki on vuokrannut Mäntyniemen länsipuolelta Mäntyniemeen rajoittuvan noin 1,9 ha suuruisen alueen päiväkotitoimintaa varten 31.12.2025 päättyvin maanvuokrasopimuksin. Mäntyniemen itäpuolelle sijoittuva ja siihen rajautuva noin 2,7 ha:n suuruinen
alue on kaupungin vapaassa hallinnassa. Alueella sijaitsee kaksi huvilarakennusta sekä vaja. Rakennukset ovat olleet aikanaan mm. HUS:n
päiväkotikäytössä.
Kaupunki on jo pitkään pohtinut kyseisen Mäntyniemen itäpuolelle sijoittuvan alueen sekä vanhojen huvilarakennusten käyttömahdollisuuksia, mutta kohteen erityispiirteistä johtuen soveltuvaa käyttöä ei ole
löydetty. Rakennukset ovat olleet tyhjillään jo vuosia ja mahdollisuudet
alueen sekä rakennusten kehittämiseen ovat rajalliset. Koska kuluva
vuosi on merkityksellinen tasavaltalaiselle Suomelle, on kaupunki ryhtynyt selvittämään mahdollisuuksia lahjoittaa alue TPK:lle juhlavuoden
kunniaksi.
Varausalue ja sillä sijaitsevat rakennukset
Varausalue on esitetty liitteenä 1. olevassa kartassa. Varausalueen
osoite on Mäntyniementie 2 ja pinta-ala noin 2,7 ha. Varausalue sijaitsee Helsingin Meilahdessa ja on osa Meilahden suojeltua huvila-aluetta. Varausalueesta noin 0,5 ha on vesialuetta. Varausalueen länsipuolella sijaitsee presidentin virka-asunto ja itäpuolella kaksi omakotitaloa.
Varausalue on kaupungin omistuksessa.
Varausalueella on voimassa asemakaavan muutos nro 8910, joka on
tullut voimaan ennen Mäntyniemen kiinteistön rakentamista vuonna
1985. Varausalue on kaavassa osoitettu kulttuurihistorialliseksi ympäristönsuojelualueeksi, jolla sr-1 ja sr 2-merkinnällä merkityt rakennukset
ja rakennelmat sekä luonnonympäristö muodostavat arvokkaan ympäristökokonaisuuden (Sy). Asemakaava ote on liitteenä 2.
Asemakaavassa varausalueelle on osoitettu neljä erillistä rakennusalaa
ja sillä sijaitsee kolme rakennusta:
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 Pohjoisimmalle rakennusalalle saa sijoittaa asuntoja (as). Rakennusalalla oleva huvilarakennus on suojeltu sr-1 merkinnöin.
 Eteläiselle rakennusalalle saa sijoittaa asuntoja tai sosiaalitointa ja
terveydenhuoltoa palvelevia tiloja (as/ys). Rakennusalalla oleva huvilarakennus on suojeltu sr-1 merkinnöin.
 Rannassa sijaitsee rakennuspaikka talousrakennukselle (t), jolla sijaitsee venevaja, joka on suojeltu sr 2 merkinnöin.
 Huvilarakennusten väliin sijoittuu tyhjä rakennusala, jolla on sijainnut aikanaan purettu sr-1 merkinnöin suojeltu huvilarakennus. Rakennuspaikalle ei arvion mukaan voida toteuttaa korvaavaa rakentamista.
Alueella sijaitsevista huvilarakennuksista pohjoinen (2 krs, laajuus noin
200 k-m²) on rakennettu vuonna 1912. Eteläinen huvilarakennus (2 krs,
laajuus noin 234 k-m²), joka on tilan päärakennus, on rakennettu vuonna 1885. Rakennukset ovat siirtyneet kaupungin omistukseen 1970-luvun lopulla. Rakennukset ovat osin hirsirunkoisia ja lautaverhoiltuja.
Kaupungilla ei ole rakennuksille omaa käyttöä ja rakennukset ovat olleet pitkään tyhjillään. Rakennukset ovat osin heikkokuntoisia.
Alueen läpi kulkee 110 kV voimajohtolinja ja varausalueeseen kohdistuu Helen Sähköverkot Oy:n hyväksi perustettu käyttöoikeusrasite, joka
rajoittaa käyttöoikeusalueen muita käyttömahdollisuuksia.
Alue on suurelta osin luonnontilaista eikä sillä ole syytä epäillä maaperän pilaantumista.
Varattavan maa-alueen tasearvo on noin 68 000 euroa ja rakennusten
tase-arvo 0 euroa. Kohteen arvioitavissa oleva markkina-arvo on noin 2
milj. euroa, jos alueella olevat rakennukset voitaisiin luovuttaa asuntokäyttöön. Arvioinnissa ei kuitenkaan ole voitu huomioida niitä tosiasiallisia rajoitteita, jotka aiheutuvat alueen ja rakennusten käytölle sijoittumisesta Mäntyniemen välittömään läheisyyteen. Tyhjillään olevista rakennuksista kaupungille aiheutuvat kustannukset ovat noin 24 000 euroa vuodessa.
Varauksen perustelut ja ehdot
Suomen tasavallan presidentti-instituutio on valtakuntamme vanhimpia
ja merkittävimpiä instituutioita, jonka juhlavuotta kaupungin on omalta
osaltaan syytä kunnioittaa ja muistaa. Edelleen Suomen pääkaupunkina Helsingin etuna ja tahtotilana on varmistaa valtakunnan merkittävimpien instituutioiden toimintaedellytykset sekä toiminnan kehittämisen mahdollisuudet.
Mainitussa tarkoituksessa kaupunki lahjoittaa TPK:lle Mäntyniemen
kiinteistöön rajoittuvan liitteenä 1 olevasta kartasta ilmenevän alueen,
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joka voitaneen vastaisuudessa tehtävin asemakaavamuutoksin liittää
osaksi Mäntyniemen nykyistä kiinteistöä. Tämä mahdollistaisi osaltaan
Mäntyniemen kehittämisen myös seuraavan 100 vuoden aikana tarpeen vaatiessa. Kaupungin kannalta nykyisellään hyvin vähäistä kehittämis- ja käyttöpotentiaalia omaavaa aluetta voidaan pitää tarkoituksenmukaisena lahjoituksen kohteena.
Varausehtojen mukaan lahjan saajana on Suomen valtio ja lahja annetaan yksinomaan tasavallan presidentin kanslian hallinnoitavaksi. Lahjoitus tehtäisiin ainoastaan tasavallan presidentin virka-asuntona toimivaa Mäntyniemen kiinteistöä tukeviin tarkoituksiin. Lahjoitettavan alueen ottaminen muuhun käyttöön tai siirtäminen muun valtion organisaation hallinnoitavaksi ei siten olisi lahjan ehtojen mukaan mahdollista.
Kaupungin tahototilana on, että lahjoitettava alue palvelee kaikissa tilanteissa lahjan saajaa parhaalla mahdollisella tavalla. Lahjoituksesta
ei siten saa aiheutua lahjan saajalle ylimääräisiä kustannuksia eikä
vastuita.
Koska TPK:lla ei ole lahjoitettavalla alueella sijaitseville vanhoille huvilarakennuksille eikä venevajalle käyttöä ja ne vaikeuttavat jo nykyisellään Mäntyniemen turvallisuuden järjestämistä, on kaupungin tarkoitus
osana jatkovalmistelua tutkia mahdollisuudet rakennusten purkamiseen/siirtämiseen pois lahjoitettavalta alueelta. Meilahden huvila-alueen erityispiirteet sekä kohteen suojeluarvot huomioiden rakennusten
purkaminen/siirtäminen pyritään suunnittelemaan kaikissa tilanteissa
siten, että toimenpiteiden vaikutukset alueen ja rakennusten kulttuurija rakennushistoriallisiin arvoihin minimoidaan. Tästä syystä pohjoisempi huvilarakennus on tarkoitus purkaa siten, että rakennuksesta
saatavia vanhoja vielä käyttökelpoisia rakenteita voitaisiin hyödyntää
tulevaisuudessa muiden vanhojen rakennusten korjauksissa ja konservoinnissa. Eteläisen huvilarakennuksen osalta tavoitteena pidettäisiin
puolestaan sitä, että rakennus siirretään toiseen paikkaan Meilahden
huvila-alueelle, joka osaltaan minimoisi toimenpiteiden vaikutuksia alueen luonteeseen sekä suojelu- ja muihin arvoihin.
Rakennusten purkamiseen ja siirtämiseen liittyvät toimenpiteet edellyttävät kattavien rakennushistoriallisten ja muiden selvitysten lisäksi
muun ohella lainvoimaista poikkeamispäätöstä asemakaavan rakennusten suojelua koskevista määräyksistä sekä poikkeamispäätökseen
nojautuvaa purkamislupaa, jotka kuuluvat rakennusvalvontaviranomaisen itsenäiseen päätäntävaltaan. Vasta lupaprosessin päätyttyä voidaan lopullisesti arvioida lahjoituksen tarkoituksenmukaisuus ja päättää
lahjoituksesta. Varausehtojen mukaan kaupunginhallitus päättää lopul-
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lisesti lahjoituksesta vasta, kun osapuolet ovat yhdessä todenneet lahjan palvelevan lahjan saajaa tarkoituksenmukaisella tavalla.
Osapuolten tarkoituksena on varausaikana neuvotella tulevan lahjoituksen yksityiskohdista. Neuvotteluiden yhteydessä määritetään muun
ohella lahjoitettavan alueen tarkka rajaus.
Varausesitys on valmisteltu kaupunginkanslian ja kaupunkiympäristön
toimialan yhteistyönä.
Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori
Lisätiedot
Maria Nelskylä, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251
maria.nelskyla(a)hel.fi
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§ 176
Lausunto valtioneuvoston periaatepäätökseen perustuvan logistiikan ja kuljetussektorin sekä satamien digitalisaation vahvistamisen
kehittämissuunnitelman toimenpidesuunnitelmasta
HEL 2019-002265 T 00 01 06

Päätös
Kaupunginhallitus antoi liikenne- ja viestintäministeriölle seuraavan
lausunnon valtioneuvoston periaatepäätökseen perustuvan logistiikan
ja kuljetussektorin sekä satamien digitalisaation vahvistamisen kehittämissuunnitelman toimenpidesuunnitelmasta:
Yleiset kommentit
Toimenpidesuunnitelmassa esitetyt toimenpiteet ovat kaupungin näkökulmasta kannatettavia. Suunnitelmassa on otettu huomioon useita
kaupungin aiemmassa lausunnossaan 5.3.2018 antamia kommentteja.
Toimenpidesuunnitelmaa tulisi kuitenkin edelleen täsmentää ja tarkentaa satamatietojen vaihtoon, lähilogistiikan kehittämiseen ja kokeilujen
vakiinnuttamiseen liittyen.
Satamatiedonvaihto
Toimenpidesuunnitelman seitsemäs toimenpide pyrkii kehittämään
alusten lähtö- ja saapumistietoja. Tämän toimenpiteen toteuttaminen liitetään EU:n Single Window -direktiivin toimeenpanoon (Single Window
environment and repealing directive 2010/65/EU).
Tällä hetkellä Euroopan Unionin jäsenmaat ovat valitettavasti toteuttaneet hyvin epätasaisesti Single Window -järjestelmiään. Suomella on
ollut käytössä jo lähes neljännesvuosisadan oma Single Window -järjestelmä, PortNet, joka täyttää myös EU:n direktiivin vaatimukset.
PortNetin ja muiden eurooppalaisten satamatietojärjestelmien kehittämien on kuitenkin pysäytetty odottamaan muiden Euroopan Unionin
maiden Single Window -järjestelmiä.
Helsingin kaupungin näkemyksen mukaan Suomen tulisi selkeästi
asettaa oma kunnianhimoinen tavoite koko maan satamia kattavalla
yhteiselle, avoimelle ja ajantasaiselle satamatietojärjestelmälle, joka
kattaisi sekä PortNetin että laajemman, myös satamien yritystoimijat
huomioivan Port Community System -järjestelmän. Kansallisen järjestelmämme tulee kyetä sopeutumaan erilaisiin muiden maiden järjestelmiin avoimien rajapintojen avulla. Tarvittaessa tällaiseen edelläkävijyyteen tulee hakea lupa Euroopan komissiolta.
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Rakennettaessa Suomen omaa satama- ja meritietovaihtoarkkitehtuuria, Suomen tulisi ottaa aktiivisesti osaa Ruotsin Sea Traffic Management -hankkeeseen. On ensiarvioisen tärkeää, että Itämeren merellisen tiedon vaihtoalustat perustuvat samaan arkkitehtuuriin.
Lähilogistiikan kehittäminen
Helsingin kaupunki julkaisi vuonna 2014 citylogistiikan toimenpideohjelman, jossa oli 11 tavoitetta tai kehitysprojektia citylogistiikan tehostamiseksi. Ohjelman tavoitteena oli tehostaa logistiikkayritysten toimintaa ja samalla vähentää haitallisia vaikutuksia ympäristöön ja kaupunkiviihtyvyyteen.
Työn pohjaksi tehtiin kattava selvitys alan kehitystarpeista. Yksi merkittävimmistä ongelmista oli pysähtymispaikkojen puute katujen varrella
jakelu- ja huoltoliikenteelle. Oleellinen osa tätä kehitystyötä olisi selkeä
lainsäädäntö jalkakäytäville ja pyöräteille pysähtymisen kieltämisestä.
Uuden tieliikennelain myötä asiaan ei tullut muutosta. Helsingin kaupungin näkemyksen mukaan kaupungeille tulisi antaa mahdollisuus kokeilla alueellisesti jalkakäytävien ja pyöräteiden pysähtymiskieltoa. Samalla kaupunki varaisi jakelu- ja huoltoliikenteelle riittävästi omia kadunvarsipaikkoja, joiden käyttö olisi mahdollista erillisellä jakeluliikenteen pysäköintitunnuksella.
Kokeilutoiminnasta pysyviin muutoksiin
Toimenpideohjelmassa esitetyistä toimenpiteistä suurin osa on erilaisia
yhteistyöhankkeita, kokeiluja tai pilotteja. Käytäntö on osoittanut, että
valitettavan harva kansallinen kokeilu johtaa käytännön muutoksiin,
koska hankkeet eivät elinkaarensa aikana ehdi syvällisesti ymmärtää
ongelma-aluetta ja kehittää usein vaativiakin ratkaisuja. Lisäksi tulee
ottaa huomioon, että logistiikka on kansainvälistä toimintaa, jolloin kotimaan kokeilut harvemmin jäävät vallitseviksi standardeiksi.
Helsingin kaupungin näkemyksen mukaan huomiota tulisi kiinnittää siihen, miten kokeilutoiminnan ohella tai sen sijasta voidaan tehdä myös
pysyviä muutoksia. Logistiikan digitalisaation hankeportfolion tulisi siis
sisältää vähemmän, mutta isompia ja vaikuttavampia hankkeita.
Helsingin kaupunki ehdottaa, että kokeilujen lisäämisen sijasta siirrytään isoihin hankkeisiin, joissa luodaan ongelma-alueita ratkaisemaan
kattava yhteistyöverkosto, jossa ovat mukana julkiset toimijat, elinkeinoelämä sekä tutkimuslaitokset/kehittäjät. Yhteistyöverkoston tavoitteena ei ole luoda pilotteja vaan vaikuttaa suoraan toimivien organisaatioiden toimintamalleihin ja hankintoihin. Nämä hankkeet ovat luonnollisesti isompia ja kestävät pidempään, mutta huolellisella valmistelulla ja
Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinki.kirjaamo@hel.fi

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

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

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alv.nro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja

11/2019

39 (120)

Asia/7
11.03.2019

mahdollisella EU-tuella hankkeita on kaupungin näkemyksen mukaan
mahdollista toteuttaa.
Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Marja-Leena Rinkineva
Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472
atte.malmstrom(a)hel.fi
Ulla Tapaninen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 37350
ulla.tapaninen(a)hel.fi

Liitteet
1
2

Lausuntopyyntö 19.2.2019
Lausuntopyyntö 19.2.2019, liite, periaatepäätöksen toimeenpanosuunitelma

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Liikenne- ja viestintäministeriö on toimittanut lausunnolle toimeenpanosuunnitelman, joka kohdistuu valtioneuvoston 28.3.2018 tekemään periaatepäätökseen kehittämissuunnitelmaksi logistiikan ja kuljetussektorin sekä satamien digitalisaation vahvistamiseksi. Periaatepäätös laadittiin osana pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelman Digitaalisen liiketoiminnan kasvuympäristö -kärkihanketta.
Periaatepäätöksessä on määritelty logistiikan digitalisaation visiot vuosille 2022 ja 2025, visioiden saavuttamisen kannalta keskeiset tavoitteet sekä keinot tavoitteisiin pääsemiseksi. Periaatepäätöksen tavoitteet ovat:
 Logistiikan hajautetun tiedonjakoinfrastruktuurin luominen,
 Lähilogistiikan toimivuuden merkittävä parantaminen,
 Logistiikan älykkään automaation kehittäminen,
 Satamien digitalisaation edistäminen.
Toimenpidesuunnitelmassa on 34 erilaista toimenpidettä, jotka asettuvat seuraaviin viiteen koriin:
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 Mahdollistava lainsäädäntö ja lainsäädännöllisten esteiden poistaminen,
 Logistiikkaverkkojen ja yhteistyöhankkeiden luominen, hyödyntäminen ja kehittäminen,
 Kokeilujen ja pilottien käynnistäminen ja vauhdittaminen,
 Tietämyksen lisääminen ja osaamisen kehittäminen,
 EU- ja kv-vaikuttaminen.
Toimeenpanosuunnitelma osoittaa, että logistiikan digitalisaatio on
käynnistynyt vauhdilla. Toimeenpanosuunnitelman perusteella voidaan
jo nyt arvioida, että periaatepäätöksen toteutumisen edistymisen tavoite vuonna 2019 on saavutettu: yli 60 prosenttia toimista on suoritettu
kokonaan tai osittain. Pidemmällä tähtäimellä vaikuttavuutta on kuitenkin vielä vaikea arvioida tässä vaiheessa, sillä esimerkiksi monet lainsäädäntötoimista ovat vasta tulleet tai tulossa voimaan.
Kaupunginhallitus antoi 5.3.2018, § 127 liikenne- ja viestintäministeriölle lausunnon valtioneuvoston periaatepäätöksestä kehittämissuunnitelmaksi logistiikan ja kuljetussektorin sekä satamien digitalisaation
vahvistamisesta. Lausunnossa kehittämissuunnitelman käytännön tavoitteita pidettiin kannatettavina, mutta niistä nähtiin puuttuvan vaadittava konkretia sekä yhteydet muihin hallinnonalan hankkeisiin kuten
tieliikennelain uudistamiseen ja merenkulun automaation kehittämiseen.
Lausunnot toimenpidesuunnitelmasta on pyydetty toimittamaan lausuntopalvelu.fi-portaalin kautta viimeistään keskiviikkona 15.3.2019. Lausunnoissa pyydetään toimittamaan näkemyksiä siitä, miten logistiikan
ja kuljetussektorin sekä satamien digitalisaatio ovat edenneet ja mitä
jatkossa tulisi tehdä digitalisaation edistämiseksi. Lisäksi pyydetään
toimittamaan tietoa suunnitelmasta puuttuvista toimenpiteistä sekä
ideoista hyödyntäen suunnitelman olemassa olevaa formaattia.
Kaupungin lausunto on valmisteltu kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston sekä elinkeino-osaston yhteistyönä yhdessä kaupunkiympäristön toimialan kanssa.
Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Marja-Leena Rinkineva
Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472
atte.malmstrom(a)hel.fi
Ulla Tapaninen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 37350
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ulla.tapaninen(a)hel.fi

Liitteet
1
2

Lausuntopyyntö 19.2.2019
Lausuntopyyntö 19.2.2019, liite, periaatepäätöksen toimeenpanosuunitelma

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Tiedoksi
Kaupunginkanslia
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§ 177
Kaupunkistrategian kehitettävät mittarit
HEL 2018-001538 T 00 01 02

Päätös
Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.
Käsittely
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Kaisa
Hernbergin ehdotuksesta.
Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Marja-Leena Rinkineva
Lisätiedot
Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257
marko.karvinen(a)hel.fi
Riikka Henriksson, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25543
riikka.henriksson(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteen 1 mukaiset kehitettävät mittarit osaksi kaupunkistrategian mittareita.
Lisäksi kaupunginhallitus kehottaa toimialoja, virastoja ja liikelaitoksia
ottamaan kehitettävät mittarit muiden kaupunkistrategian mittareiden
tavoin huomioon strategiakauden talousarvioiden tavoitteita, toimenpiteitä ja toiminnan mittausta valmisteltaessa. Kaupunginhallitus kehottaa
toimialoja, virastoja ja liikelaitoksia huolehtimaan mittareiden toteuttamisesta ja seurannasta sekä raportoimaan kehitettävät mittarit aiemmin
hyväksyttyjen strategiamittareiden tapaan osana talouden ja toiminnan
seurantaa vuonna 2019.
Esittelijän perustelut
Kaupunginhallitus teki 12.3.2018 päätöksen kaupunkistrategian 49
kaupunkitason mittarista, joista 16 oli kehitettäviä. Kehitettäviin mittareihin ei ollut olemassa hyväksi koettuja mittareita, yhtenäisiä mittareita, valmiita tilastoja tai tutkimuksia. Kehitettävät mittarit laadittiin vuoden 2018 aikana kaupunginkanslian ja toimialojen yhteistyönä. KehittäPostiosoite
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vien mittareiden valmistelutyössä on selvitetty erilaisia toteutusvaihtoehtoja ja tehty alustavia arvioita kustannuksista. Liitteessä 2 on esitetty kaikki kaupunkitason 49 mittaria. Osa kehitettävistä mittareista
(alueiden eriytymisen indeksi, huono-osaisuusindeksi, uusien asukkaiden sijoittuminen raideliikenteen) on raportoitu Talouden ja toiminnan
seurantaraportissa 3/2018.
Kehitettävien mittarien valmistelu on toteutettu asiantuntijaryhmissä
kunkin mittarin osalta erikseen. Kaupunginkanslian johdolla on ohjeistettu mittarivalmistelu kaupunginhallituksen 12.3.2018 tekemän päätöksen pohjalta ja seurattu kunkin mittarin valmistelua.
Kehittävistä mittareista, joihin ei ole olemassa valmiita tilastoaineistoja,
aiheutuu kustannuksia sekä hankinnasta että vuosittaisesta ylläpidosta.
Kustannukset tarkentuvat hankintojen edetessä. Alustava arvio hankintakustannuksista on noin 100 000 € ja vuosittaisista ylläpitokustannuksista noin 55 000 €. Kustannukset katetaan mittarin valmistelusta vastaavan tahon talousarviossa varatuista määrärahoista.
Kestävän kasvun turvaaminen – kehitettävät mittarit
Yleistä viihtyisyyttä ja turvallisuutta kuvaavat kehitettävät mittarit ovat
rikoksilla oirehtivien nuorten määrä ja asukastyytyväisyys. Rikoksilla oirehtivien nuorten määrää kuvaavan mittarin valmisteluun ovat osallistuneet kaupunginkanslian, kulttuurin- ja vapaa-ajan sekä kasvatuksen
ja koulutuksen toimialan asiantuntijat. Mittarin valmistelussa on kartoitettu toimialojen omia mittareita, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilastoaineistoja sekä ministeriöiden indikaattoreita. Monet olemassa
olevat mittarit kuvaavat nuorten tekemien rikosten määrää eikä niiden
perusteella voi luotettavasti arvioida rikoksilla oirehtivien nuorten määrää, koska sama nuori voi tehdä useampia rikoksia. Rikoksilla oirehtivien nuorten määrää kuvaavaksi mittariksi on valittu Helsingin poliisin
tilastotietoihin perustuva tieto rikoslain mukaisista rikoksista epäiltyjen
nuorten määrästä. Tilastossa sama nuori on tilastoitu vain kerran vakavimman rikosepäilyn mukaan, vaikka hän olisi epäiltynä useammasta
rikoksesta. Mittari raportoidaan kerran vuodessa sukupuolen, ikäryhmän ja rikoslajin mukaan.
Asukastyytyväisyys-mittarin valmisteluun ovat osallistuneet asiantuntijat kaupunginkansliasta ja kaikilta toimialoilta ja valmistelutyössä on
tarkasteltu olemassa olevia asukastyytyväisyystutkimuksia. Asukastyytyväisyys-mittariksi on valittu suositteluindeksi (NPS). Mittarin arvo
saadaan erikseen tehtävän kyselyn vastauksista kysymykseen ”kuinka
todennäköisesti suosittelisit Helsinkiä muualla asuville asuinpaikkana”.
Ensimmäisellä tiedonkeruukierroksella tehdään sekä puhelinhaastattelu että verkkokysely. Puhelinkyselyn jatkamisesta muilla tiedonkeruuPostiosoite
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kierroksilla tehdään päätös asiantuntija-arvioon perustuen huomioiden
mm. puhelinkyselyn tuoma lisäarvo. Mittarin tulokset raportoidaan kaksi
kertaa vuodessa sukupuolittain, ikäryhmittäin ja alueittain. Lyhyt kysely
sisältää ensimmäisellä tiedonkeruukerralla kysymyksiä myös kaupungin toimivuudesta ja Helsinkiä kuvaavista ominaisuuksista. Näiden kysymysten vastauskoonnit julkaistaan erillisenä ja ne eivät sisälly kaupunkitason mittariin. Näin mahdollistetaan kyselyn muuttuminen ajankohtaisten tietotarpeiden mukaan suosittelu-kysymystä lukuun ottamatta.
Väestöryhmien ja alueiden välisiä hyvinvointieroja kuvaavat kehitettävät mittarit ovat alueiden eriytymisen indeksi, ennalta ehkäisevän toiminnan vaikuttavuus ja huono-osaisuusindeksi. Alueiden eriytymisen
indeksi ja huono-osaisuusindeksi on raportoitu Talouden ja toiminnan
seurantaraportissa 3/2018.
Alueiden eriytymisen indeksin valmistelutyöhön ovat osallistuneet
asiantuntijat kaupunginkansliasta ja kaikilta toimialoita. Kehittämistyössä on paneuduttu eri vaihtoehtoihin alueiden eriytymisen seurannassa,
kuten erilaisuusindeksiin, eristyneisyysindeksiin, kohtaamisindeksiin,
Vantaan sosioekonomiseen summaindeksiin, pd-mittareihin sekä erilaisiin karttatarkasteluihin. Alueiden eriytymisen indeksissä alueiden eriytymistä seurataan indeksiluvuilla koulutustasosta, tulotasosta ja ulkomaalaistaustasta. Indeksiluku on erilaisuusindeksi (dissimilarity index),
jota käyttävät alueellisen eriytymisen seurannassa mm. Terveyden ja
hyvinvoinnin laitoksen (THL) Urmi-hanke ja monet kansainväliset tutkimukset. Indeksi kuvaa kahden väestöryhmän alueellisen jakauman
eroa ja ilmaisee, kuinka suuren osan jommastakummasta ryhmästä tulisi sijoittua toisin, jotta jakaumat olisivat samankaltaiset. Indeksi ei tunnista yksittäisten alueiden kehityspiirteitä ja sen vuoksi indeksilukuja
täydennetään viivakuvioilla, jotka kuvaavat yksittäisten osa-alueiden
kehitystä pidemmällä aikavälillä. Alueiden eriytymisen indeksi mahdollistaa alueellisen eriytymisen seurannan Helsingissä ja lisäksi vertailun
kaupunkien välillä. Mittari raportoidaan kerran vuodessa.
Ennalta ehkäisevän toiminnan vaikuttavuus -mittarin valmisteluun ovat
osallistuneet hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (Stadin HYTE) sihteeristö, Hyte-asiantuntijatyöryhmän jäseniä sekä sosiaali- ja terveystoimialan asiantuntijoita. Mahdollisina mittareina on selvitetty HYTEkerrointa, TEA-viisaria sekä sosiaali- ja terveystoimialan terveys- ja hyvinvointi-indikaattoreita. Kehitettävä mittari kytketään osaksi kaupungin
hyvinvointisuunnitelman terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen kaupunkiyhteisiä painopisteitä, tavoitteita, toimenpiteitä ja seurantamittareita. Kaupunkitason strategiamittari koostuu kahdesta osasta: vuosittain
valmisteltavan HYTE-raportin laadullisista ja tilastollisista vaikuttavuustiedoista sekä sosiaali- ja terveystoimialan terveys- ja hyvinvointi-indiPostiosoite
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

11/2019

45 (120)

Asia/8
11.03.2019

kaattoreista: painoindeksi (BMI), verenpaine, tupakointi, alkoholinkäytön (AUDIT) riskitesti ja aikuisväestön masennustesti (BDI). Kahden
viimeksi mainitun kirjauskattavuus on alhainen koska seurantatieto kertyy hitaammin. Ne raportoidaan osana mittaria vasta kun tiedon kattavuus paranee. Indikaattorit kuvaavat riskikasaumia. Indikaattorien antama tieto mahdollistaa henkilön ohjaamisen oikeaan palveluprosessiin, interventioon tai proaktiiviseen omahoidon tukeen. Mittari raportoidaan kerran vuodessa 18−64-vuotiaista asiakkaista, joilta löytyy ajantasainen indikaattorikirjaus. Alueittain raportointi on mahdollista kirjauskattavuuden parantuessa.
Huono-osaisuusindeksin kehittämisestä on vastannut kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosasto ja sen kehittämiseen on osallistunut
asiantuntijoita myös sosiaali- ja terveystoimialalta. Kehittämistyössä on
selvitetty erilaisten huono-osaisuutta kuvaavien aineistojen saatavuutta
sekä vaihtoehtoja mittarin laskentaan. Huono-osaisuusindeksi on
summaindikaattori, joka koostuu neljästä tekijästä: asunnottomuus,
toimeentulotuen pitkäaikainen käyttö, alkoholin ongelmakäyttö ja yksinäisyys. Osatekijät ilmentävät huono-osaisuutta sosioekonomisen
aseman, elinolojen ja terveyskäyttäytymisen näkökulmista. Huonoosaisuusindeksiä seurataan kahdella eri tasolla: Helsingin huono-osaisuutta verrataan muuhun Suomeen ja Helsingin huono-osaisuuden kehitystä Helsingin lähtötasoon. Lisäksi esitetään kehitys kunkin osatekijän suhteen erikseen. Mittari raportoidaan kerran vuodessa, vaikka osa
indeksin tekijöistä päivittyy kahden vuoden välein.
Liikkumisen edistämisen kehitettävä mittari, liikkuminen, on valmisteltu
osana kaupungin liikkumisohjelmaa, jonka johtoryhmä koostuu kaikkien
toimialojen edustajista sekä jäsenistä UKK-instituutista ja Helsingin
yliopistosta. Mittari jakautuu kahteen osaan: Kunnon kartta ja helsinkiläisten liikkumistottumukset tutkimuksiin. Kunnon kartta on kansallinen
tutkimus, jossa Helsinki on mukana kaupunkitason otannalla. Tutkimuksessa kartoitetaan liikemittarien avulla eri ikäryhmien liikkumista,
paikallaanoloa sekä unen määrää ja laatua. Mittarin seurantaväli on
2−4 vuotta johtuen objektiivisten liikemittausten toteuttamisen korkeammista kuluista verrattuna kyselytutkimukseen. Verrattuna kyselytutkimuksiin, tutkimus antaa objektiivista tietoa liikkumisesta, koska kyselyissä ihmiset yliraportoivat liikkumisensa määrää ja intensiteettiä.
Helsinkiläisten liikkumistottumukset tutkimus kuvaa kaupungin sisäisten
matkojen kulkutapajakaumaa ja antaa kuvan helsinkiläisten liikkumisesta jalan, pyöräillen, joukkoliikenteellä, henkilöautolla ja muulla kulkuvälineellä. Kysely toteutetaan vuosittain kaupunkiympäristön toimialan toimeksiannosta. Osana liikkumisohjelmaa selvitetään, olisiko kaupungin kustannustehokasta hankkia liikemittareita ja tutkia eri ikäryhmien liikkumista ilmenevien tarpeiden mukaisesti.
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Kaupunkirakenteen toiminnallisuutta kuvaavat kehitettävät mittarit ovat
saavutettavuus asukkaiden näkökulmasta ja uusien asukkaiden sijoittuminen raideliikenteen piiriin. Saavutettavuus asukkaiden näkökulmasta mittarin kehittämistyöhön osallistuivat asiantuntijat kaupunginkansliasta sekä kasvatuksen ja koulutuksen, kaupunkiympäristön ja sosiaali- ja terveystoimialoilta. Mittarissa on otettu huomioon sekä saavutettavuusnäkökulma että keskusta-alueella oleskelevien ja vierailevien ihmisten lukumäärä. Mittari kuvaa 15 minuutin kävely- ja pyöräilyetäisyydellä sekä 20 min joukkoliikenne- ja auto-etäisyydellä liike- ja palvelukeskuksista tai lähikeskuksista asuvien määrää ja määrän kehitystä.
Saavutettavuusvyöhykkeet perustuvat Helsingin yliopiston Accessibility
Research Groupin kehittämään ja Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka -ohjelman rahoittamaan avoimena datana julkaistavaan pääkaupunkiseudun matka-aikamatriisi -aineistoon. Liike- ja palvelukeskustat
sekä lähikeskustat ovat Helsingin yleiskaavan mukaiset, näiden lisäksi
mukana ovat kantakaupungin vyöhykkeeseen kuuluvat toiminnallisesti
sekoittuneet keskukset Lauttasaari ja Töölö. Mittariin sisältyy ydinkeskustassa liikkuvien jalankulkijoiden lukumäärä ja määrän kehitys valituissa mittauspisteissä (Aleksanterinkatu, Forum ja Narinkkatori). Lukumäärä perustuu EcoCounter-infrapunalaskimiin, joiden avulla tietoa
kerätään ympärivuotisesti ja ympärivuorokautisesti. Mittari raportoidaan
kerran vuodessa, saavutettavuuden osalta koko Helsingin tasolla ja
keskusta-alueen jalankulkijoiden lukumäärä mittauspisteiden yhteenlaskettuna lukumääränä.
Uusien asukkaiden sijoittuminen raideliikenteen piiriin -mittaria ovat
valmistelleet asiantuntijat kaupunginkansliasta ja kaupunkiympäristön
toimialalta ja se on raportoitu Talouden ja toiminnan seurantaraportissa
3/2018. Mittari kuvaa väkiluvun kokonaismuutosta raideliikenteen läheisyydessä kaupunkitasolla, väestön suhteellista muutosta raideliikennevyöhykkeellä verrattuna koko kaupungin väestökehitykseen sekä
väestömäärältään voimakkaimmin ja heikoimmin kasvaneet alueita.
Raideliikennevyöhyke on määritelty 800 m etäisyysvyöhykkeenä (noin
10─13 min kävelyetäisyys) kustakin raideliikenteen (juna, metro, raitiovaunu) asemasta tai pysäkistä. Tietolähteet ovat Helsingin rakennustasoinen väestötieto, Helsingin seudun liikenteen (HSL) joukkoliikennerekisteri sekä Helsingin ympäristöpalveluiden (HSY) joukkoliikennepysäkit -aineisto. Mittari raportoidaan kerran vuodessa.
Elinvoimaisuuden ja matkailun kehitettävä mittari on työperusteinen
maahanmuutto, joka sisältää myös mittarit työllisten osuudesta työikäisistä tulomuuttajista ja Suomen kansalaisten aivoviennistä. Mittarin kehittämistyöhön ovat osallistuneet kaupunginkanslian asiantuntijat. Valmistelussa on kartoitettu olemassa olevat aineistot ja vaihtoehdot työperusteisen maahanmuuton seurantaan. Työperusteista maahanmuuttoa kuvataan Uudenmaan maakunnan tasoiseen tietoon perustuvalla
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mittarilla, jonka tietolähteenä on Uudenmaan maistraatin kokoama tieto
työperusteisten muuttajien määrästä ja osuudesta kaikista Uudenmaan
maistraattiin rekisteröityneistä ulkomaalaistaustaisista. Mittaria täydennetään tilastolla, joka kuvaa työllisten osuutta 25−54-vuotiaista Helsingin tulomuuttajista. Tilastokeskus selvittää tilastoinnin aloittamista
maahanmuuton syistä tai oleskeluluvan perusteista, jos tilastointi aloitetaan lähitulevaisuudessa, voidaan työperusteisen maahanmuuton seuranta jatkossa tehdä ko. aineiston perusteella. Mittariin ja tilastoihin ei
sisälly tietojen puutteellisuuden vuoksi väestötietojärjestelmään rekisteröitymättömiä henkilöitä (esim. lähetetyt työntekijät) eikä EU:n kolmen
kuukauden säännön puitteissa työskenteleviä. Suomen kansalaisten
aivovientiä seurataan Tilastokeskuksen tilastolla 25−54-vuotiaiden
ylemmän korkeakouluasteen ja tutkijakoulutusasteen suorittaneiden
nettomuutosta (muuttotase), joka kuvaa menettääkö Helsinki korkeakoulutettuja Suomen kansalaisia ulkomaille vai ei. Mittari raportoidaan
kunkin osatekijän osalta kerran vuodessa.
Uudistuvat palvelut – kehitettävät mittarit
Asukaslähtöisyyden ja osallisuuden kehittävät mittarit ovat asiakaskokemus ja palvelutyytyväisyys, toimintakulttuurin muutos sekä asukasosallisuuden toteutuminen toimialoilla. Asiakaskokemusta ja palvelutyytyväisyyttä kuvaavaa mittari on laadittu kaupunginkanslian ja kaikkien
toimialojen asiantuntijoiden yhteistyönä. Työryhmä on kartoittanut olemassa olevat selvitykset asiakaskokemuksen mittaamisesta kaupunkiorganisaatiossa sekä tehnyt alkukartoituksen toimialojen ja liikelaitoksien asiakaskokemustiedon keräämisestä nykyisin ja tulevaisuudessa.
Selvityksen perusteella koko kaupungin asiakaskokemusta kuvaamaan
tarvitaan kokonaisvaltainen lähestymistapa. Mittari olisi seurantajärjestelmä, joka hyödyntäisi useita nykyisiä asiakaskokemusta kuvaavia mittareita, kuten pikapalautteita, asiakaskyselyjä ja muita palvelutyytyväisyyttä kuvaavia indikaattoreita. Järjestelmään liitetyistä asiakaskokemusmittareista laskettaisiin kaupunkitasolle yksi lukuarvo kuvaamaan
kaupungin asiakaskokemusta ja palvelutyytyväisyyttä. Järjestelmään
sisältyisi selainkäyttöliittymä, joka mahdollistaisi yksittäisten asiakaskokemusmittareiden seurannan tarkasteluhetken tilanteessa liikennevaloina sekä kunkin mittarin tarkempien tietojen analysoinnin. Järjestämän taustalla olisi malli, joka kuvaisi keskeiset syy-seurausketjut asiakkaan palvelupolulla ja parantaisi ymmärrystä palvelupolulla tehtävien
toimenpiteiden vaikuttavuudesta asiakaskokemukseen. Yhtenäisen
kaupunkitasoisen lukuarvon muodostaminen edellyttää uusien ja mahdollisimman yhtenäisten asiakaskokemusten mittaamistapojen käyttöönottoa toimialoilla ja liikelaitoksissa. Tällä hetkellä yhtenäisiä mittareita
ei ole riittävästi kaupunkitasoisen lukuarvon muodostamiseen. Seurantajärjestelmä edellyttää järjestelmäinvestointia kuukausikustannuksineen. Järjestelmä tulee kilpailuttaa ja mittari ei ole käytettävissä ennen
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vuotta 2020. Mittari raportoidaan vuosittain kaupunkitasolla ja lisäksi
erikseen keskeisimpien palvelukokonaisuuksien osalta.
Toimintakulttuurin muutos -mittari kuvattiin kaupunginhallituksen päätöksessä 12.3.2018 toteuttavaksi kahdella erilliskyselyllä, joista ensimmäisessä tiedusteltaisiin kaupunkilaisten näkemyksiä, mikä osoittaisi
toimintakulttuurin muuttuneen ja toisessa tiedusteltaisiin, miten muutos
näkyy edellisessä kyselyssä merkittävimmiksi todetuissa tekijöissä tai
kokonaisuuksissa. Mittaria on valmisteltu kaupunginkanslian johdolla
työryhmässä, jossa on ollut jäseniä kaikilta toimialoilta. Mittarityön aikana on käyty keskusteluja myös kansallisten asiantuntijoiden kanssa.
Kyselyjen sijaan on päädytty kuvaamaan mittarilla prosessien keskimääräistä läpimenoaikaa. Perusteena mittarin valinnalle on kaupungin
johtoryhmän linjaus strategian jalkauttamisesta keskeisten palveluprosessien leanauksen kautta, jossa tavoitteena on läpimenoaikojen lyhentäminen. Mittari ilmentää toimintakulttuuriin muutosta viidessä toimialoilta valituissa palveluprosessissa nopeammaksi ja ketterämmäksi.
Prosessit ovat työnhakuprosessi (kaupunginkanslia), asiakkaiden sijoittuminen ja valinta varhaiskasvatukseen (kasvatuksen ja koulutuksen
toimiala), koulujen HSL:n loppuprosessin digitalisointi (kasvatuksen ja
koulutuksen toimiala), ulkoilmatapahtuman järjestäminen (kaupunkiympäristön toimiala) sekä terveysasemien asiakkaaksi tulo (sosiaali- ja
terveystoimiala). Mittari raportoidaan vuosittain kaupunkitasoisesti prosessien läpimenoaikana.
Asukasosallisuuden toteutuminen toimialoilla -mittaria ovat valmistelleet asiantuntijat kaupunginkansliasta ja kaikilta toimialoilta. Työryhmä
on tutustunut asukasosallisuuden mittareihin Suomen suurimmissa
kaupungeissa ja kansallisella tasolla sekä kartoittanut osallisuuden mittareita, kyselyjä ja muita tausta-aineistoja. Olemassa olevista mittareista ei löytynyt sopivaa osallisuuden eri muotojen hyödyntämistä kuvaavaksi mittariksi. Helsingissä ei nykyisin ole tiedossa, kuinka laajasti erilaisia osallistumistapoja toimialoilla käytetään. Asukasosallisuuden toteutuminen toimialoilla -mittarilla seurataan keskeisimpien asukasosallisuuden menetelmien (verkkokyselyt ja -keskustelut, digitaaliset vuorovaikutusalustat, yleisötilaisuudet, kokemusasiantuntijat, raatityöskentely, palvelumuotoilu, yhteiskehittäminen) käyttöä toimialojen eri palvelukokonaisuuksissa. Toimialat raportoivat lautakunnille asukasosallisuuden menetelmien käyttöstä kaupunkitason mittaria yksityiskohtaisemmin osallisuusraporteissaan. Mittari raportoidaan kerran vuodessa.
Digitaalisuuden kehittävät mittarit ovat käyttäjätyytyväisyys kaupungin
digitaalisiin palveluihin ja digikuilun mittaus, digitaalisten palvelujen kehitys sekä avointen rajanpintojen määrä. Käyttäjätyytyväisyys kaupungin digitalisiin palveluihin -mittaria on valmisteltu laajassa yhteistyöryhmässä kaupunginkanslian, toimialojen ja Palvelukeskus-liikelaitoksen
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välillä. Työryhmässä on arvioitu eri tapoja toteuttaa mittari sekä kartoitettu nykyisiä seurantamittareita käyttäjätyytyväisyydestä. Tällä hetkellä
käytössä olevat mittarit eivät mahdollista laajempaa seurantaa kaupunkitasolla. Käyttäjätyytyväisyys kaupungin digitaalisiin palveluihin -mittari
muodostetaan implementoimalla digitaalisiin palveluihin työkalu, jonka
avulla toteutetaan asiakaskokemuksen kerääminen ja mitataan asiakaskokemusta pääsääntöisesti CES (Customer Effort Score) -arvolla ja
NPS (Net Promoter Score) -arvolla yhtenäisen kyselylomakkeen avulla.
CES kuvaa palvelujen helppoutta/käyttäjän vaivannäköä ja NPS on
suositteluindeksi. Käyttäjätyytyväisyys kaupungin digitaalisiin palveluihin -mittari on myöhemmin mahdollista liittää osaksi asiakokemusta ja
palvelutyytyväisyyttä kuvaavaa kaupunkitason strategiamittaria. Käyttäjätyytyväisyyttä kartoittava työkalu implementoidaan ensiksi sähköisen
asioinnin palveluihin ja sen jälkeen käyttäjätyytyväisyyden mittaaminen
laajennetaan kaupungin muihin digitaalisiin palveluihin. Kustannukset
selviävät projektin edessä, arvio vuosittaisista ylläpitokustannuksista
nykytiedolla on noin 10 000 €. Digitalisaatiomittareita arvioidaan tarvittaessa uudelleen kaupungin digitalisaatiosuunnitelman edetessä. Mittari raportoidaan vuosittain.
Käyttäjätyytyväisyys kaupungin digitaalisiin palveluihin -mittariin kytkettiin digikuilun mittari. Kaupunginkanslian ja kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan asiantuntijoista koostunut ryhmä on selvittänyt nykyisiä tapoja
mitata digikuilua Suomessa ja ulkomailla. Digikuilu-mittari muodostetaan Tilastokeskuksen ”Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttötutkimuksen” pohjalta. Tutkimus tuottaa tietoja kotitalouksien ja väestön tieto- ja viestintätekniikan käytöstä. Tutkimuskohteina ovat tietokoneen ja
internetin käytön yleisyys, käyttötarkoitukset ja kuluttajien verkkokauppa. Otostutkimus toteutetaan vuosittain puhelinhaastatteluna 16−89vuotiaalle väestölle. Aineisto kerätään toistaiseksi pääkaupunkiseudun
tasolla, mutta kasvattamalla Helsingistä kerättävää otosaineistoa, Helsinkiä kuvaavaa tietoa olisi mahdollista saada erikseen. Otoksen kasvattamisen kustannukset olisivat noin 20 000 euroa vuodessa. Mittari
raportoidaan kerran vuodessa.
Digitaalisten palvelujen kehitys -mittaria on valmistellut laaja kaupunginkanslian ja toimialojen yhteinen työryhmä, jossa on käsitelty eri tulokulmia digitaalisten palveluiden kehityksen mittaamiseen. Kaupunkitasoisen digisuunnitelman ja digitaalisen palvelukehityksen kärkien puuttuessa, mittarissa keskitytään toimintaympäristön ja toimintatavan muutoksen kuvaamiseen. Mittari seuraa investointien ja hankkeiden määrän jakautumista kaupungin hankeohjelman ohjelmakokonaisuuksiin:
digipalvelut, digiedellytykset, tiedon hallinta, tukitoiminnot perus-it ja
kokeilut. Painotuksen tulisi jatkossa olla entistä enemmän digipalvelujen ohjelmakokonaisuudessa. Digitalisaatiomittareita arvioidaan tarvitPostiosoite
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taessa uudelleen kaupungin digitalisaatiosuunnitelman edetessä. Mittari raportoidaan vuosittain.
Avointen rajapintojen määrä -mittarin valmisteluun on osallistunut laaja
joukko asiantuntijoita kaupunginkansliasta ja toimialoilta. Valmistelun
yhteydessä on kartoitettu erilaisia mahdollisuuksia toteuttaa mittari.
Avointen rajapintojen määrää seurataan erikseen ulkoisten ja sisäisten
rajapintojen osalta. Mittarissa seurataan ulkoisten avointen rajanpintojen määrää, tietojärjestelmien määrää ja näiden suhdelukua. Suhdeluvulla voidaan seurata avointen rajapintojen määrän kehitystä suhteessa kaupungin koko tietojärjestelemien määrään. Sisäisten rajapintojen
määrän lisäksi seurataan myös tietojärjestelmien määrää ja näiden
suhdelukua. Sisäisten rajapintojen määrä tuotetaan osana kokonaisarkkitehtuurityötä. Mittari raportoidaan kerran vuodessa.
Oppimisen, koulutuksen ja oppimisympäristön kehitettävä mittari on
varhaiskasvatuksen laatu, joka on valmisteltu kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla. Varhaiskasvatuksen laatu -mittari seuraa koulutetun
henkilöstön määrää ja pysyvyyttä. Koulutetun henkilöstön määrässä
seurataan, kuinka monta lastentarhanopettajan tehtävää hoitaa henkilö, jolla ei ole tehtävää vastaavaa koulutusta. Henkilöstön pysyvyyttä
kuvaa lastentarhanopettajien lähtövaihtuvuus eli erot kaupungin palveluista. Mittari raportoidaan kerran vuodessa.
Kaupunkistrategian mittareiden seuranta
Strategian mukaisesti mittareiden seuranta tapahtuu osana talouden ja
toiminnan seurantaa. Mittarit raportoidaan kolme kertaa vuodessa Talouden ja toiminnan seurantaraporteissa sekä vuosittain tammikuussa
alustavan tilinpäätöksen yhteydessä. Kaupunkistrategian puolivälin arviointiin sekä loppuarviointiin tuotetaan laajempi katsaus kaupungin tilanteesta mittareiden teemakokonaisuuksissa.
Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Marja-Leena Rinkineva
Lisätiedot
Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257
marko.karvinen(a)hel.fi
Riikka Henriksson, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25543
riikka.henriksson(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3

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

Kehitettävät mittarit
Kaupunkitason strategiamittarikokonaisuus
Kehitettävät strategiamittarit visualisoinnit

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

11/2019

51 (120)

Asia/8
11.03.2019

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Tiedoksi
Kaupunginkanslia
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Kaupunkiympäristön toimiala
Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala
Sosiaali- ja terveysalan toimiala

Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 12.03.2018 § 153
Kaupunginhallitus 26.02.2018 § 103
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§ 178
Lainan myöntäminen Kumpulan nurmikenttä Oy:lle
HEL 2019-000300 T 02 05 03 00

Päätös
Kaupunginhallitus päätti myöntää Kumpulan nurmikenttä Oy:lle urheiluja ulkoilulaitosrahastosta 209 000 euron lainan tekonurmipintaisen jalkapallokentän rakentamiseksi seuraavin ehdoin:
Laina-aika: Laina on maksettava takaisin tasalyhennyksin 12 vuoden
kuluessa lainan nostosta kuitenkin siten, että ensimmäinen vuosi on lyhennyksistä vapaa.
Lainan korko: Lainasta veloitettava korko on vallitsevan peruskoron
suuruinen.
Lainan vakuus: Lainan vakuudeksi on pantattava tontin vuokraoikeuteen ja kiinteistöön kiinnitettyjä panttikirjoja tai muuta kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston hyväksymää vakuutta.
Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen 20.4.2015 hyväksymiä yleisiä
velka-, panttaus- ja takausehtoja.
Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginkanslian talous- ja
suunnitteluosaston talous- ja konserniohjausyksikköä laatimaan tarvittavat laina-asiakirjat.
Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Marja-Leena Rinkineva
Lisätiedot
Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 25656
keijo.harkonen(a)hel.fi
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Hakija

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Vuonna 1956 perustettu Käpylän Pallo ry on yksi aktiivisimpia ja 900
jäsenellään suurimpia jalkapalloliikuttajia Helsingissä. Seura toteutti
Vallilanlaaksoon vuonna 2011 ensimmäisen tekonurmikentän. Nykyinen hanke on jo tuolloin suunniteltu toinen vaihe alueen kenttäolosuhteiden parantamiseksi. Uusi tekonurmikenttä palvelee väkimäärältään
kasvavan alueen ja läheisen Mäkelänrinteen urheilulukion tarpeita seuran toiminnan laadullisen parantamisen ohella. Kenttähankkeen toteuttaa Kumpulan nurmikenttä Oy, joka on Käpylän Pallon 100 % omistama yhtiö.
Kaupunki valmistelee hakijan kanssa kenttäalueesta 15 vuoden vuokrasopimusta.
Kumpulan Nurmikenttä Oy hakee kokonaiskustannuksiltaan 524 000
euron (alv. 0 %) hankkeelle 209 000 euron lainaa Helsingin kaupungilta. Kaupungin lainan lisäksi hanketta on suunniteltu rahoitettavan omilla varoilla 158 000 euroa ja valtion avustuksella 157 000 euroa. Suomen Palloliitolta mahdollisesti saatava avustus pienentää hankkeen
omarahoitusosuutta.
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta puoltaa lainan myöntämistä Kumpulan Nurmikenttä Oy:lle, ja toteaa hankkeen olevan urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston sääntöjen mukainen.
Lainaan sisältyvä korkotuki (peruskoron ja ns. markkinakoron välisen
erotuksen diskontattu nykyarvo) on EU:n komission antaman asetuksen nro 651/2014 (ns. ryhmäpoikkeusasetus) 55 artiklan mukainen.
Hankkeen saaman tuen kokonaismäärä alittaa kyseisen asetuksen 4
artiklan mukaisen ilmoituskynnysarvon. Tuki on vapautettu valtiontukea
koskevasta ilmoitusvelvollisuudesta.
Päätösehdotuksen mukaisen lainan korko on tällä hetkellä 0 % ja se
muuttuu puolivuosittain peruskoron muuttuessa. Urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoja on käytettävissä 41,7 miljoonaa euroa, josta 29,7
miljoonaa euroa on varattu Olympiastadionin peruskorjaukseen.
Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Marja-Leena Rinkineva
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Lisätiedot
Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 25656
keijo.harkonen(a)hel.fi

Liitteet
1
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3

Lainahakemus_khs
Hankekuvaus_khs
Rahoitussuunnitelma (käyttötalouslaskelma)

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Otteet
Ote
Hakija

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi
Talous- ja suunnitteluosasto

Päätöshistoria
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 29.01.2019 § 26
HEL 2019-000300 T 02 05 03 00

Lausunto
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle Kumpulan Nurmikenttä Oy:n lainahakemuksesta, joka
koskee Vallilanlaaksonkentälle rakennettavaa tekonurmipintaista jalkapallokenttää:
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta puoltaa omalta osaltaan nyt ilmoitetuilla kokonaiskustannuksilla ja esitetyllä rahoitussuunnitelmalla 209
000 euron lainan myöntämistä kahdentoista (12) vuoden laina-ajalla
Kumpulan Nurmikenttä Oy:lle kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista käytettäväksi osarahoituksena jalkapallon tekonurmihankkeen toteuttamiseksi yhtiölle vuokrattavalle Vallilanlaaksonkentän alueella sijaitsevalle maa-alueelle.
Jalkapallo on yksi suosituimmista urheilulajeista lasten ja nuorten keskuudessa. Helsingin alueen jalkapallon harrastajien määrä on kasvanut
viime vuosina tasaisesti ja lajin kehitystä rajaavana tekijänä on ollut
etenkin ympärivuotiseen käyttöön soveltuvien jalkapallokenttien vähäiPostiosoite
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syys. Jalkapallotoiminnan edellytysten parantaminen kaupungin puolelta vastaavalla tavalla kuin esitetyssä rakennushankkeessa ei ole toteutettavissa lähivuosien taloussuunnitelmakausien aikana.
Liikuntatoimen kannalta esitettyä hanketta on pidettävä kannatettavana
ja kaupungin lainan myöntämistä hakijalle urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista kaupungin edun mukaisena. Kumpulan Nurmikenttä Oy:n
esittämä hanke täydentää kaupungin palveluja, ja hankkeen sijainti on
hyvä. Toteutuessaan hanke palvelee Helsingin kaupungin etua helpottamalla kaupungin oma rakentamistarvetta. Hakijan ja kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kesken on valmisteltavana kyseisestä maa-alueesta 15 vuoden vuokrasopimus.
Kumpulan Nurmikenttä Oy hakee kokonaiskustannuksiltaan noin 524
000 euron (alv. 0 %) hankkeelle rahoitussuunnitelman mukaista noin
209 000 euron (alv. 0 %) lainaa Helsingin kaupungilta. Kaupungin lainan lisäksi hanketta on suunniteltu rahoitettavan pitkäaikaisella omarahoituksella 158 000 euroa (alv. 0 %) ja valtion avustuksella noin 157
000 euroa (alv. 0 %). Näiden lisäksi Kumpulan Nurmikenttä Oy on ilmoittanut, että se tulee hakemaan Suomen Palloliitolta HatTrick-avustusta, mikäli sen haku aukeaa vuodelle 2019. Mikäli HatTrick-avustus
myönnetään se tulee pienentämään omarahoituksen osuutta.
Lautakunta on aiemmin tarkoituksenmukaisiksi katsomissaan hankkeissa puoltanut maksimissaan 40 prosentin lainaosuutta kokonaiskustannuksista.
Esittelijä
vs. liikuntajohtaja
Petteri Huurre
Lisätiedot
Jyrki Inkinen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 87904
jyrki.inkinen(a)hel.fi
Arja Eloranta, hallintosihteeri, puhelin: 310 87902
arja.eloranta(a)hel.fi
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§ 179
Lainan myöntäminen Helsinki Stadion Management Oy:lle
HEL 2018-009902 T 02 05 03 00

Päätös
Kaupunginhallitus päätti myöntää Helsinki Stadion Management Oy:lle
urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta 1 400 000 euron lainan Telia 5GAreena hankkeen toteuttamista varten Töölön pallokenttäalueella seuraavin ehdoin:
Laina-aika: Laina on maksettava takaisin tasalyhennyksin 30 vuoden
kuluessa lainan nostosta.
Lainan korko: Lainasta veloitettava korko on vallitsevan peruskoron
suuruinen.
Lainan vakuus: Lainalle ei aseteta vakuutta, sillä kohde on kaupungin
konserniyhtiön omistuksessa.
Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen 20.4.2015 hyväksymiä yleisiä
velka-, panttaus- ja takausehtoja.
Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginkanslian talous- ja
suunnitteluosaston talous- ja konserniohjausyksikköä laatimaan tarvittavat laina-asiakirjat.
Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Marja-Leena Rinkineva
Lisätiedot
Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 25656
keijo.harkonen(a)hel.fi
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Lainahakemus
Hankesuunnitelma_Telia 5G Areena
Telia 5G Areena_kustannukset 21.11.2018

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
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tus
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Töölössä sijaitsevaa jalkapalloilun Telia 5G Areenaa hallinnoi Helsingin
Stadion Oy, joka on Helsingin kaupunkikonserniin kuuluva yhtiö. Helsinki Stadion Oy on vuokrannut alueen HJK:n omistamalle Helsinki
Stadion Management Oy:lle (HSM Oy) vuoden 2030 loppuun saakka.
Useat seurat ovat nimenneet Telia 5G Areenan kansainvälisen tason
ottelujen pelipaikakseen. Jalkapallostadionin hankkeen tavoitteena ovat
Euroopan jalkapalloliiton (UEFA) huippujalkapallolle asettamat olosuhdevaatimukset sekä yleisöviihtyvyyden parantaminen. Hanke kohdistuu pääosin stadionin etelä- ja pohjoispäätyjen uusimiseen.
Helsinki Stadion Oy ja Helsinki Stadion Management Oy sopivat muutostyösopimuksella, että HSM Oy toteuttaa vuokrauskohteeseen suunnitellut muutostyöt. Helsinki Stadion Oy korvaa osuutensa hankkeesta
HSM Oy:lle vuosittaisena vuokranhyvityksenä, joka vastaa 100 %:a
stadionin eteläpäädyn kattamisen ja lasituksen, 50 %:a stadionin pohjoispäädyn kattamisen ja lasituksen sekä 15 %:a muiden muutostöiden
yhteenlaskettuja toteutuneita kustannuksia jaettuna muutostyöinvestoinnin 30 vuoden poistoajalla. Vuosittainen vuokrahyvitys voi olla enintään 60 000 euroa (alv 0 %) . Mikäli osapuolet eivät tee uutta vuokrasopimusta vuokrakauden päättymisen jälkeen, on yhtiön korvattava
HSM Oy:lle jäljellä oleva arvioitu käypä arvo.
Helsinki Stadion Management Oy hakee kokonaiskustannuksiltaan
3 500 000 euron (alv. 0 %) hankkeelle 1 400 000 euron lainaa Helsingin kaupungilta. Kaupungin lainan lisäksi hanketta on suunniteltu rahoitettavan omilla varoilla 1 300 000 euroa, muulla rahoituksella 400 000
euroa ja Suomen Palloliiton avustuksella 400 000 euroa.
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta puoltaa lainan myöntämistä Helsinki
Stadion Management Oy:lle, ja toteaa hankkeen olevan urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston sääntöjen mukainen.
Lainaan sisältyvä korkotuki (peruskoron ja ns. markkinakoron välisen
erotuksen diskontattu nykyarvo) on EU:n komission antaman asetuksen nro 651/2014 (ns. ryhmäpoikkeusasetus) 55 artiklan mukainen.
Hankkeen saaman tuen kokonaismäärä alittaa kyseisen asetuksen 4
artiklan mukaisen ilmoituskynnysarvon. Tuki on vapautettu valtiontukea
koskevasta ilmoitusvelvollisuudesta.
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Päätösehdotuksen mukaisen lainan korko on tällä hetkellä 0 % ja se
muuttuu puolivuosittain peruskoron muuttuessa. Urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoja on käytettävissä 41,7 miljoonaa euroa, josta 29,7
miljoonaa euroa on varattu Olympiastadionin peruskorjaukseen.
Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Marja-Liisa Rinkineva
Lisätiedot
Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 25656
keijo.harkonen(a)hel.fi
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Lainahakemus
Hankesuunnitelma_Telia 5G Areena
Telia 5G Areena_kustannukset 21.11.2018

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Otteet
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Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi
Talous- ja suunnitteluosasto

Päätöshistoria
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 29.01.2019 § 25
HEL 2018-009902 T 02 05 03 00

Lausunto
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle Helsinki Stadion Management Oy:n lainahakemuksesta
koskien Telia 5G-Areenan hanketta:
Lautakunta puoltaa omalta osaltaan nyt ilmoitetuilla kokonaiskustannuksilla ja esitetyllä rahoitussuunnitelmalla enintään 1 400 000 euron
lainan myöntämistä kolmenkymmenen (30) vuoden laina-ajalla Helsinki
Stadion Management Oy:lle (HSM Oy) kaupungin urheilu- ja ulkoilulaiPostiosoite
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tosrahaston varoista käytettäväksi osarahoituksena Telia 5G-Areena
hankkeen toteuttamista varten Töölön pallokenttäalueella.
Telia 5G -hanke lähtee kiinteistön käytettävyyden, käyttötalouden ja
jalkapallon kansallisesta tarpeesta. Hanke on valtakunnallinen, joka
kuuluu keskeisesti Suomen Palloliiton olosuhdeohjelmaan. Hankkeen
avulla parannetaan kansainvälisten tapahtumien saamista Helsinkiin.
Hankkeen tavoite on yleisöviihtyvyyden parantaminen ja että stadion
kokonaisuutena vastaa huippujalkapallolle asetettuja olosuhdevaatimuksia. Hanke kohdistuu stadionin etelä- ja pohjoispäätyjen uusimiseen tontin alueella lisärakentamisella nykyiseen infraan. Hanke nostaa
merkittävästi kiinteistön arvoa ja vähentää osittain stadionin korjausvelkaa ja ratkaisee suuren osan tiukentuneista UEFA-kriteereistä pelata
kansainvälisiä pelejä stadionilla.
Tällä hetkellä lähes kaikki suomalaiset jalkapalloseurat ovat ilmoittaneet Telia 5G:n pelipaikakseen europeleissä, mikäli etenevät kilpailuissa tarpeeksi pitkälle. UEFA on hyväksynyt toistaiseksi voimassa olevalla poikkeusluvalla Telia 5G:n mahdolliseksi pelipaikaksi aina Eurooppa
Liigan lohkovaiheeseen asti, mutta poikkeusluvan siirtymäajat ja vaatimukset kiristyvät kaiken aikaa.
Suomessa ei ole UEFA:n kilpailukalenterin talvikuukausille sopivaa pelipaikkaa tai toiminnallisesti seurajalkapalloon sopivaa kansainväliset
kriteerit täyttävää jalkapalloareenaa.
Helsinki Stadion Management Oy hakee kokonaiskustannuksiltaan 3
500 000 euron (alv. 0 %) hankkeelle rahoitussuunnitelman mukaista 1
400 000 euron lainaa Helsingin kaupungilta. Kaupungin lainan lisäksi
hanketta on suunniteltu rahoitettavan HSM Oy:n/ HJK:n omarahoituksella 1 300 000 euroa, Palloliiton Hattrick-avustuksella 400 000 euroa
ja muulla rahoituksella 400 000 euroa.
Helsinki Stadion Oy (HeSta Oy) korvaa osuutensa hankkeesta HSM
Oy:lle vuosittaisena vuokranhyvityksenä, joka vastaa 100 %:a stadionin
eteläpäädyn kattamisen ja lasituksen, 50 %:a stadionin pohjoispäädyn
kattamisen ja lasituksen sekä 15 %:a muiden muutostöiden yhteenlaskettuja toteutuneita kustannuksia jaettuna muutostyöinvestoinnin 30
vuoden poistoajalla. Osapuolet sopivat, että vuosittainen vuokrahyvitys
voi kuitenkin olla enintään 60 000 euroa (alv 0 %) vuodessa. Vuokrahyvitys huomioidaan HSM Oy:ltä vuokrasopimuksen mukaisesti perittävässä vuokrassa rakentamisajan alkamisesta vuokrakauden päättymiseen asti. Mikäli osapuolet eivät tee uutta vuokrasopimusta vuokrakauden päättymisen jälkeen, on yhtiön korvattava HSM Oy:lle vuokrakauden päättyessä muutostyöinvestoinnista jäljellä oleva arvioitu käypä arvo. Vuokrauskohteen erityisluonteesta sekä muutostöiden sisällöstä
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johtuen käyvän arvon voidaan katsoa olevan 18/30 * muutostöiden hyväksytyt kokonaiskustannukset eli arviolta noin 2,1 miljoonaa euroa.
Liikuntatoimen kannalta esitettyä hanketta on pidettävä kannatettavana
ja kaupungin lainan myöntämistä hakijalle urheilu- ja liikuntalaitosrahaston varoista kaupungin edun mukaisena.
Lautakunta on aiemmin tarkoituksenmukaisiksi katsomissaan hankkeissa puoltanut maksimissaan 40 prosentin lainaosuutta kokonaiskustannuksista.
Esittelijä
vs. liikuntajohtaja
Petteri Huurre
Lisätiedot
Jyrki Inkinen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 87904
jyrki.inkinen(a)hel.fi
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§ 180
Virkojen perustaminen sosiaali- ja terveystoimialalle
HEL 2019-001334 T 01 01 00

Päätös
Kaupunginhallitus perusti liitteen 1 mukaiset virat sosiaali- ja terveystoimialalle 1.4.2019 alkaen.
Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Marja-Leena Rinkineva
Lisätiedot
Sari Torres, henkilöstöasiantuntija, puhelin: 310 24109
sari.torres(a)hel.fi
Inkeri Rehtilä, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 310 70262
inkeri.rehtila(a)hel.fi

Liitteet
1

Perustettaviksi esitettävät virat 1.4.2019

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Kaupunginhallitus päättää viran perustamisesta ja lakkauttamisesta
hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 1 momentin 13 kohdan mukaan. Kuntalain 11 luvun 87 § mukaan virka perustetaan sellaisia tehtäviä varten,
joissa käytetään julkista valtaa.
Perustettavaksi esitettävien virkojen tehtävissä käytetään julkista valtaa. Virkasuhdetta edellyttäviä tehtäviä ovat mm. sosiaalihuoltolain
(1301/2014) mukainen palvelutarpeen arviointi ja yksilöhuollon päätökset, toimeentulotukipäätösten tekeminen ja perhehoitolain (263/2015)
mukaisista korvauksista päättäminen sekä potilaan tahdosta riippumattomaan hoitoon määrääminen.
Hallintosäännön 12 luvun 3 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan henkilöstöjohtaja päättää tehtävien vaativuusluokittelusta ja tarkastusjohtajaa lukuun ottamatta siihen perustuvasta palkasta, ellei toimivallasta ole
muutoin säädetty tai määrätty tai ellei henkilöstöjohtaja ole määrännyt
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tehtävää muulle viranhaltijalle. Henkilöstöjohtaja on päättänyt perustettavaksi esitettävien virkojen tehtäväkohtaisesta palkasta tehtävien vaativuuden arvioinnin perusteella.
Virkasuhteeseen ottaminen edellyttää julkista hakumenettelyä (Laki
kunnallisesta viranhaltijasta 304/2003). Henkilöiden kanssa, joiden tehtäviin, asemaan ja sijoittumiseen muutoksella on olennaista vaikutusta,
on käyty henkilökohtainen yhteistoimintakäsittely. Osa perustettaviksi
esitettävistä viroista tulee täytetyn työsuhteisen tehtävän tilalle.
Perustettavaksi esitettäville 51 viralle on määräraha sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2019 talousarviossa.
Terveys- ja päihdepalveluiden palvelukokonaisuuteen esitetään perustettavaksi yhteensä kolme virkaa. Näistä kahden sosiaalityöntekijän viran tehtävät kohdentuvat toimeentulotukipäätösten tekemiseen. Lisäksi
terveyskeskuslääkärin viran on tarkoitus sijoittua Kalasataman terveysasemalle tukemaan maahanmuuttajien kotouttamista.
Perhe- ja sosiaalipalvelut palvelukokonaisuuteen esitetään perustettavaksi yhteensä 44 virkaa. Näistä lapsiperheiden sosiaaliohjauksen
kymmenen sosiaaliohjaajan virkasuhdetta edellyttäviä tehtäviä ovat
mm. sosiaalihuoltolain yksilöhuollon päätösten tekeminen ja lapsiperheiden kotipalvelun palvelussetelien asiakasmaksuista päättäminen.
Jälkihuollon sosiaalityön seitsemän sosiaalityöntekijän viran tehtäviä
ovat mm. lastensuojelulain mukaisten yksilöhuollon päätösten tekeminen.
Maahanmuuttoyksikköön perustettaviksi esitettävien johtavan sosiaalityöntekijän, sosiaaliohjaajan ja 12 sosiaalityöntekijän viran tehtäviä
ovat mm. sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen arviointi ja toimeentulotukipäätösten tekeminen.
Lastensuojelun perhehoidossa siirrytään vuonna 2019 uuteen toimintamallin, jossa lastensuojelulain mukainen vastuusosiaalityö ja perhehoitolain mukainen vastuutyö eriytetään. Perhehoitoon perustettaviksi
esitettävien 13 sosiaaliohjaajan viran tehtäviä ovat perhehoidon hoitopalkkioista ja kulukorvauksista päättäminen.
Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut palvelukokonaisuuteen esitetään
perustettavaksi yhteensä neljä virkaa. Näistä terveyskeskuslääkärin viran on tarkoitus sijoittua palliatiiviselle poliklinikalle Kotisairaalaan ja
kolmen sosiaaliohjaajan viran Helppiseniorin asiakasohjaukseen. Sosiaaliohjaajat tekevät sosiaalihuoltolain ja toimeentulotukilain mukaisia
yksilöhuollon päätöksiä.
Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
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Marja-Leena Rinkineva
Lisätiedot
Sari Torres, henkilöstöasiantuntija, puhelin: 310 24109
sari.torres(a)hel.fi
Inkeri Rehtilä, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 310 70262
inkeri.rehtila(a)hel.fi

Liitteet
1

Perustettaviksi esitettävät virat 1.4.2019

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Tiedoksi
Sosiaali- ja terveystoimiala
Taloushallintopalveluliikelaitos
Kaupunginkanslian henkilöstöosasto
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§ 181
Palomiesten virkojen perustaminen pelastuslaitokselle kaupunkiympäristön toimialalle
HEL 2019-002205 T 01 01 00

Päätös
Kaupunginhallitus perusti kahdeksan palomiehen virkaa pelastuslaitokselle kaupunkiympäristön toimialalle 1.4.2019 alkaen.
Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Marja-Leena Rinkineva
Lisätiedot
Henri Nordenswan, hallintopäällikkö, puhelin: 310 30010
Inkeri Rehtilä, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 310 70262
inkeri.rehtila(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Kaupunginhallitus päättää viran perustamisesta ja lakkauttamisesta
hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 1 momentin 13 kohdan mukaan.
Kuntalain 11 luvun 87 § mukaan virka perustetaan sellaisia tehtäviä
varten, joissa käytetään julkista valtaa. Pelastuslain (379/2011) mukaisten tehtävien hoitaminen edellyttää virkasuhdetta. Pelastustehtävissä
toimivalla henkilöllä on oikeus antaa yksilöä tai yhteisöä koskevia kieltoja ja käskyjä tai oikeus päästä kotirauhan piiriin kuuluviin tiloihin taikka kajota toisen omaisuuteen.
Virat käytetään pelastustoiminnan riittävän mitoituksen varmistamiseen.
Pelastuslaitokselle on varattu määrärahat talousarvioon perustettaviksi
esitettäville viroille.
Hallintosäännön 12 luvun 3 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan henkilöstöjohtaja päättää tehtävien vaativuusluokittelusta ja siihen perustuvasta palkasta, ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty tai
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ellei henkilöstöjohtaja ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle. Perustettaviksi esitettävien virkojen tehtäväkohtainen palkka on 1 956,82
euroa ja hoitotason ensihoitotehtävissä
2 467,63 euroa kuukaudessa.
Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Marja-Leena Rinkineva
Lisätiedot
Henri Nordenswan, hallintopäällikkö, puhelin: 310 30010
Inkeri Rehtilä, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 310 70262
inkeri.rehtila(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Tiedoksi
Kaupunkiympäristön toimiala
Pelastuslaitos
Taloushallintopalveluliikelaitos
Kaupunginkanslian henkilöstöosasto
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§ 182
Virkojen perustaminen kaupunkiympäristön toimialalle
HEL 2019-001343 T 01 01 00

Päätös
Kaupunginhallitus perusti kaksi arkkitehdin virkaa, tarkastusinsinöörin
viran ja valvontaeläinlääkärin viran kaupunkiympäristön toimialalle
1.4.2019 lukien.
Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Marja-Leena Rinkineva
Lisätiedot
Eeva Heikkilä, johtava henkilöstöasiantuntija, puhelin: 310 40343
eevam.heikkila(a)hel.fi
Inkeri Rehtilä, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 310 70262
inkeri.rehtila(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Kaupunginhallitus päättää viran perustamisesta ja lakkauttamisesta
hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 1 momentin 13 kohdan mukaan. Kuntalain 11 luvun 87 § mukaan virka perustetaan sellaisia tehtäviä varten,
joissa käytetään julkista valtaa.
Palvelut ja luvat palvelukokonaisuuden rakennusvalvontapalveluihin
esitetään perustettavaksi kaksi arkkitehdin virkaa ja tarkastusinsinöörin
virka. Virkasuhdetta edellyttäviä tehtäviä ovat mm. maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 21 §:n mukaisten päätösten tekeminen rakennuslupa-asioissa.
Ympäristöpalveluihin esitetään perustettavaksi valvontaeläinlääkärin
virka. Tehtävänä on eläinsuojelulain (247/1996) 36 §:n mukainen eläinsuojeluvalvonta.
Perustettaviksi esitettäville viroille on määräraha toimialan vuoden
2019 talousarviossa. Tarve arkkitehtien ja tarkastusinsinöörin esitetyille
viroille perustuu rakentamisen lupien suureen määrään ja korjausraPostiosoite
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kentamisen kasvuun. Valvontaeläinlääkärin viran tarpeen perusteluna
on, että kunnassa on oltava eläinlääkintähuoltolain (765/2009) 16 §:n
mukaan tarpeellinen määrä kunnaneläinlääkärin virkoja.
Hallintosäännön 12 luvun 3 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan henkilöstöjohtaja päättää tehtävien vaativuusluokittelusta ja tarkastusjohtajaa lukuun ottamatta siihen perustuvasta palkasta, ellei toimivallasta ole
muutoin säädetty tai määrätty tai ellei henkilöstöjohtaja ole määrännyt
tehtävää muulle viranhaltijalle.
Henkilöstöjohtaja on päättänyt tehtävien vaativuuden arvioinnin perusteella perustettavaksi esitettävien
- kahden arkkitehdin viran tehtäväkohtaiseksi palkaksi 3 994,00 euroa
kuukaudessa
- tarkastusinsinöörin tehtäväkohtaiseksi palkaksi 3 400,00 euroa kuukaudessa
- valvontaeläinlääkärin tehtäväkohtaiseksi palkaksi 4 677,00 euroa
kuukaudessa.
Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Marja-Leena Rinkineva
Lisätiedot
Eeva Heikkilä, johtava henkilöstöasiantuntija, puhelin: 310 40343
eevam.heikkila(a)hel.fi
Inkeri Rehtilä, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 310 70262
inkeri.rehtila(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Tiedoksi
Kaupunkiympäristön toimiala
Taloushallintopalveluliikelaitos
Kaupunginkanslian henkilöstöosasto
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§ 183
Helsinki-mitalin valmistaminen vuonna 2019
HEL 2019-001943 T 02 08 01 01

Päätös
Kaupunginhallitus päätti, että vuonna 2019 hankitaan noin 585 kpl kultaisia Helsinki-mitaleja arvioituun arvonlisäverottomaan yhteishintaan
609 000 euroa. Vuoden 2019 hankinnan lopullinen hinta määräytyy
hankintasopimuksessa kerrotulla tavalla kullan ja dollarin markkina-arvon perusteella. Hankinnan arvonlisäveroton osuus maksetaan talousarvion kohdalta 1 30 01 Kaupunginhallituksen käyttövarat (tulosyksikkö
1000021, projekti 1040201 009).
Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Marja-Leena Rinkineva
Lisätiedot
Julia Lövegren, tietopalvelusihteeri, puhelin: 310 36690
julia.lovegren(a)hel.fi
Leena Mällänen, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36059
leena.mallanen(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3

Helsinki-mitalin valmistaminen Khs 25.1.2016, 60§
Allekirjoitettu puitesopimus Helsinki-mitalin valmistamisesta 9 3 2016
Helsinki-mitalin puitesopimus 9.3.2016, julkinen

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, hankinnat
Otteet
Ote
Helsinki-mitalin toimittaja

Otteen liitteet
Muutoksenhakukielto, hankinnat

Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Kaupunginhallitus päätti 25.1.2016 (60 §), että
 kultaisten Helsinki-mitalien puitesopimustoimittajaksi valitaan Kultakeskus Oy sen 18.11.2015 tekemän tarjouksen mukaisesti,
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 puitesopimus tehdään määräaikaisena neljäksi vuodeksi niin, että
sopimuskausi alkaa, kun kaupunki tilaa vuoden 2016 Helsinki mitalit,
 vuosittain tehdään erillinen päätös määrärahan myöntämiseksi Helsinki-mitalien hankkimiseen.
Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Marja-Leena Rinkineva
Lisätiedot
Julia Lövegren, tietopalvelusihteeri, puhelin: 310 36690
julia.lovegren(a)hel.fi
Leena Mällänen, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36059
leena.mallanen(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3

Helsinki-mitalin valmistaminen Khs 25.1.2016, 60§
Allekirjoitettu puitesopimus Helsinki-mitalin valmistamisesta 9 3 2016
Helsinki-mitalin puitesopimus 9.3.2016, julkinen

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, hankinnat
Otteet
Ote
Helsinki-mitalin toimittaja

Otteen liitteet
Muutoksenhakukielto, hankinnat

Tiedoksi
Kaupunginkanslia, taloushallinto
Taloushallintopalveluliikelaitos
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§ 184
Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Salmisaaren voimalaitoksen ympäristöluvan tarkistamisesta
HEL 2019-000778 T 11 01 00 00
ESAVI/21521/2018

Päätös
Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.
Käsittely
Esteelliset: Daniel Sazonov, Kaisa Hernberg, Marko Karvinen, Wille
Rydman
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Sanna Vesikansan ehdotuksesta.
Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Marja-Leena Rinkineva
Lisätiedot
Timo Lindén, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550
timo.linden(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Kaupunginhallitus antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Helen
Oy:n hakemuksesta Salmisaaren voimalaitoksen ympäristöluvan tarkistamisesta BAT -päätelmien vuoksi seuraavan lausunnon:
Helen Oy:n Salmisaaren voimalaitoskokonaisuus vastaa merkittävästä
osasta Helsingin energiantuotantoa ja on siksi tärkeä osa Helsingin
energiahuoltojärjestelmää. Laitoksen tuotantoa on jatkuvasti kehitetty
vastaamaan energian tarpeeseen sekä ympäristönsuojelullisiin vaatimuksiin ja energiapoliittisiin tavoitteisiin. Salmisaaren laitoksella on jo
pitkään luotu edellytyksiä kivihiilen käytön vähentämiselle. Nykyisin
Salmisaaressa voidaan polttaa pellettiä peruskuormakattilassa kivihiilen ohella ja uudella lämpöä tuottavalla pellettikattilalla. Pelletin tai
muun biomassan poltto on ensi vaiheessa nopea tapa korvata kivihiiltä
suuressa mittakaavassa. On tärkeää kehittää monipuolisesti energiantuotantoa ja edistää uusiutuvia ja vähäpäästöisiä tuotantomuotoja.
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Helen Oy on tarkastellut hakemuksessaan BAT -päätelmiä kattavasti ja
riittävällä tarkkuudella. Ympäristöluvan lupaehtoja ei ole tarkastelun perusteella tarpeen muuttaa BAT -päätelmien vuoksi peruskuormakattilan
K1, pellettikattilan K6 ja apukattilan K8 osalta. Kattiloiden toiminnan
voidaan katsoa vastaavan parasta käyttökelpoista tekniikkaa eikä ympäristöluvan päästörajoja ole tarpeen muuttaa.
Huippu- ja varakattilalle K7 on esitetty poikkeamista BAT-päästörajoista. Poikkeamista on lupahakemuksessa perusteltu ja arvioitu ympäristönsuojelulain BAT-poikkeamista koskevien määräysten mukaisesti.
Kattilan käyttötunnit rajoitetaan nykyisen ympäristöluvan määräyksen
mukaisesti enintään 1500 tuntiin vuosittain vuodesta 1.7.2020 alkaen ja
kattilan käytön ennakoidaan loppuvan vuonna 2029 kivihiilen käyttökiellon myötä.
BAT–päästörajojen saavuttaminen edellyttäisi mittavia investointeja
vanhaan kivihiilikattilaan ja saavutettavat ympäristöhyödyt olisivat kokonaisuutena arvioiden vähäisiä. Investoinneilla ei saavutettaisi sellaisia hyötyjä, joilla olisi merkittävää vaikutusta paikallisiin olosuhteisiin,
asukkaiden elinoloihin tai kaupungin kehittämisen edellytyksiin.
Helsingin kaupunki puoltaa ympäristöluvan tarkistamista lupahakemuksen mukaisesti siten, että kattilat K1, K6 ja K8 BAT-tasoisina voivat
toimia nykyisen ympäristöluvan päästöehdoilla. Kattilan K7 päästörajat
on ympäristönsuojelulain 78 § mukaisesti arvioiden perusteltua pitää
pääsääntöisesti nykyisten lupaehtojen mukaisina. Mikäli osoittautuu, että kattilaa K7 on tarpeen käyttää huomattavasti tässä lupahakemuksessa oletettua vuotta 2029 pidempään, on investointien hyöty-kustannustarkastelut syytä uusia ja päästörajat arvioida uudelleen.
Helsingin kaupunki toteaa lisäksi, että Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut on kaupungin ympäristön- ja terveydensuojeluviranomaisena
antanut asiasta lausunnon 21.2.2019.
Esittelijän perustelut
Lausuntopyyntö
Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää Helsingin kaupungin ja kaupungin ympäristön- ja terveydensuojeluviranomaisen lausuntoa Helen
Oy:n hakemuksesta Salmisaaren voimalaitoksen ympäristöluvan tarkistamiseksi BAT -päätelmien vuoksi. Lausuntoa on pyydetty 11.3.2019
mennessä. Lausunnon antamiselle varattua määräaikaa on pidennetty
19.3.2019 asti.
Hakemus
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Helen Oy hakee ympäristönsuojelulain (527/2014) 80 §:n mukaista
ympäristölupamääräysten tarkistamista suurten polttolaitosten BAT päätelmien julkaisun vuoksi.
Salmisaaren voimalaitos
Salmisaaren voimalaitokseen kuuluu kaksi voimalaitosrakennusta A ja
B. Laitoksella käytettävät kattilat, polttoainetehot ja pääpolttoaineet
ovat seuraavat: peruskuormakattila K1 (506 MW, kivihiili ja puupelletti),
huippu- ja varakattila K7 (185 MW, kivihiili), lämpökattila K6 (99 MW,
puupelletti) ja apukattila K8 (8,24 MW, kevyt polttoöljy). Laitoskokonaisuuteen kuuluvat lisäksi kaksi kylmäkeskusta, kaksi lämpöakkua,
Tammasaaren polttoainesatama, maanalainen kivihiilivarasto, maanalaiset raskaan ja kevyen polttoöljyn varastot sekä toimisto-, korjaamoja varastotilat. Laitoksella tuotetaan sähköä, kaukolämpöä sekä kaukojäähdytystä.
Laitoksella on toiminnalleen voimassa olevat ympäristölainsäädännön
ja kemikaalilainsäädännön mukaiset lupapäätökset. Edellisen ympäristölupahakemuksen jättämisen jälkeen (2013) laitos on saanut seuraavat ympäristölupia koskevat päätökset: toiminnan oleellinen muuttaminen ja lupamääräysten tarkistaminen (2014), toiminnan muutos ja uudet kattilat (2015), päätös ympäristölupapäätöstä koskevaan valitukseen (lupamääräykset 24 ja 25) HO (2016), päätös ympäristölupapäätöstä koskevaan valitukseen KHO (2017). Turvallisuus ja kemikaalivirasto Tukes on vuosina 2013-2017 tehnyt päätökset laitoksen vaarallisten kemikaalien käytön muutoksesta, B-voimalaitoksen nestekaasujärjestelmän muutoksesta, pellettilämpökeskuksen rakentamisesta, polttoöljyn autolastauspaikan muutoksista sekä voimalaitoksen turvallisuusselvityksestä.
BAT–päätelmät
Euroopan komissio on tehnyt toimeenpanopäätöksen (2017/1442/EU)
suurten polttolaitosten parhaita käytettävissä olevia tekniikoita (BAT)
koskevista päätelmistä. Päätelmät julkaistiin 17.8.2017. Laitoksen ympäristölupa on tarkistettava, jos lupa ei vastaa voimassa olevia BATpäätelmiä.
Helen Oy on tarkastellut toimintansa ja nykyisen ympäristölupansa lupamääräykset suhteessa BAT-päätelmiin. Yleiset päätelmät koskevat
mm. johtamisjärjestelmää, toiminnan ja päästöjen tarkkailua, polton optimointia, häiriötilanteiden hallintaa ja tarkkailua, vedenkäytön ja jätevesipäästöjen vähentämistä, jätteen vähentämistä sekä melupäästöjen
vähentämistä.
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Kivihiilikattiloita (Salmisaaressa K1 ja K7) koskevat BAT -päätelmät
polton optimoinnista, energiatehokkuustasoista, päästökomponenttien
kuten typen oksidien, hiilimonoksidin, rikinoksidien, vetykloridin, vetyfluoridin ja elohopean sekä hiukkasten päästöjen vähentämistekniikoista
ja päästöistä ilmaan.
Biomassakattiloita (Salmisaaressa K6) koskevat päätelmät energiatehokkuudesta, typen oksidien ja hiilimonoksidin, rikinoksidien, vetykloridin ja vetyfluoridin, hiukkaspäästöjen ja elohopeapäästöjen vähentämistekniikoista ja päästöistä ilmaan.
Helen Oy on verrannut BAT-päätelmiä Salmisaaren laitoksen käytössä
olevaan tekniikkaan ja ympäristölupamääräysten ehtoihin. Helen Oy
esittää, että laitoksen toiminta on käyttöön oton ajankohdan huomioon
ottaen BAT-päätelmien mukaista, lukuun ottamatta huippu- ja varakattilaa K7. Koska kattiloiden K1, K6 ja K8 katsotaan vastaavan jo nykyisellään parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa, lupahakemuksessa esitetään noudatettavaksi niille voimassaolevan ympäristöluvan päästörajoja.
Poikkeaminen BAT–päästörajoista
Helen Oy hakee kattilalle K7 poikkeamista BAT-päästörajoista rikkidioksidin, typenoksidien ja hiukkasten päästöille. IE-direktiivin päästörajat ovat kattilakohtaisesti rikkidioksidille 800 mg/m³n, typenoksideille
450 mg/m³n, ja hiukkasille 12 mg/m³n. BAT-päästötason mukaiset arvot olisivat rikkodioksidille 220 mg/m³n, typenoksideille 220 mg/m³n ja
hiukkasille 20mg/m³n.
Kattilan K7 hiukkasten BAT-taso alittuu normaaliajotilanteessa, jossa
savukaasut johdetaan kattilan K1 savukaasujen kanssa rikinpoistolaitoksen kautta B-voimalaitoksen savupiippuun. Jos K1 ei ole käytössä
johdetaan savukaasut A-voimalaitoksen piippuun ilman rikinpoistoa.
Koska kattiloiden K1 ja K7 savukaasut kulkevat molempien käydessä
yhteistä reittiä rikinpoistosta samaan savupiippuun, esitetään lisäksi, että kattilakohtaisista päästörajoista muodostetaan painottaen yhteinen
samanaikaisen käytön päästöarvo, joka on rikkidioksidille 309 mg/m³n
ja hiukkasille 14 mg/m³n. Kattilan K1 oma päästöraja rikkidioksidille on
130 mg/m³n ja hiukkasille 12 mg/m³n.
Päästörajoista poikkeaminen on mahdollista ympäristönsuojelulain 78 §
määritellyin edellytyksin. Poikkeamisen edellytyksissä tulee aina arvioida ja verrata BAT-päästötason saavuttamisen kustannukset saavutettaviin laskennallisiin ympäristöhyötyihin. Lisäksi tulee ottaa huomioon
paikalliset olosuhteet sekä ympäristön laatuvaatimukset.
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Helen on tarkastellut tekniset mahdollisuudet saattaa kattilan K7 päästöt BAT-tasolle. Bat-päästötaso typenoksideille voitaisiin saavuttaa järjestelmällä, johon kuuluvat uudet low Nox–polttimilla, modifioimalla ilmajärjestelmää ja asentamalla urearuiskutuspuhdistinjärjestelmä. Rikkidioksidin BAT-taso arvioidaan mahdolliseksi saavuttaa kalkkipohjaisella savukaasunpuhdistuksella ja uudella sähkösuodattimella. Typenpoiston lisäkustannukset ovat noin 7,3 miljoonaa euroa ja rikinpoiston
lisäkustannukset noin 11,8 miljoonaa euroa. Ympäristöhyötyjen arvoksi
lasketaan 1,3 miljoonaa euroa typenoksideille ja rikkidioksidille 5,2 miljoonaa euroa laitoksen arvioidulle käyttöajalle, jonka oletetaan päättyvän 2029 mahdollisen kivihiilen käyttökiellon myötä. Kustannus-hyötytarkasteluiden perusteella kustannukset ovat merkittävästi saavutettavia hyötyjä suuremmat.
Kattilan K7 päästöjen vaikutus paikalliseen ilmanlaatuun arvioidaan
poikkeamishakemuksessa vähäiseksi. Helsingin pitkäaikaisen ilmanlaatutarkkailun perusteella energiatuotannon päästöjen vaikutus on arvioitu pieneksi. Pääkaupunkiseudun päästöjen leviämismalliselvityksen
perusteella koko pääkaupunkiseudun energiatuotannon typenoksidien
päästöt olivat korkeimmillaan 1 % vuosiraja-arvosta ja alle 5 % vuorokausiohjearvosta. Rikkidioksidipäästöt olivat noin 3,5, % ilmanlaadun
vuosiraja-arvosta ja Helsingin kantakaupungissa 5-10 % vuorokausiohjearvosta.
Kattilan K7 päästötason pudottaminen IED-tasosta BAT-tasolle arvioidaan ilmanlaadun paranemisen ja pitoisuuksien pienenemisen kannalta
vaikutuksiltaan marginaaliseksi.
Saadut lausunnot
Asiasta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan lausunto. Esitys on
lautakunnan lausunnon mukainen.
Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Marja-Leena Rinkineva
Lisätiedot
Timo Lindén, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550
timo.linden(a)hel.fi
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Lausuntopyyntö 18.1.2019, Salmisaaren voimalaitoksen ympäristöluvan
tarkastaminen, Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Ympäristölupahakemus lupamääräysten tarkistamiseksi suurten polttolaitosten BAT -päätelmien julkaisun takia 31.10.20018
Hakemuksen täydennys 27.12.2018
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malaitoksessa

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 185
Valtuutettu Paavo Arhinmäen toivomusponsi Kumpulanpuron elvyttämisestä
HEL 2018-007086 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 13.6.2018 hyväksymän toivomusponnen (Paavo Arhinmäki) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle
sekä tiedoksi muille valtuutetuille.
Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Marja-Leena Rinkineva
Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Käsitellessään 13.6.2018 Kalasataman raitioteiden yleissuunnitelmaa
kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla seuraavan toivomusponnen:
’Kaupunginvaltuusto edellyttää, että Kalasataman raitiotien jatkosuunnittelun yhteydessä selvitetään, miten Kumpulanpuroa voitaisiin ennallistaa niin, että siihen voisi nousta taimenia.' (Paavo Arhinmäki)
Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n 4 momentin mukaan Khn on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta
tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.
Toivomusponnen johdosta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan
sekä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunnot.
Kumpulanpuron valuma-alue, joka on laajuudeltaan noin 4,7 km², on
pääosin putkitettu. Avo-uomia on lähinnä Vallilanlaakson alueella. Putkitusten vuoksi veden virtaamakorkeudet vaihtelevat merkittävästi eri
aikoina. Tämä aiheuttaa haasteita esim. kudun selviytymiselle ja kehiPostiosoite
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tykselle puroympäristössä. Myös veden laadussa on ongelmia mm. Ilmalan ratapihan ja vanhan kaatopaikan takia.
Vanhankaupungin alueen aluesuunnitelmassa (2016-2025) on tarkasteltu erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja Kumpulanpuron tilanteen parantamiseksi. Vuonna 2018 valmistuneessa Kumpulanpuron valuma-alueen
hulevesiselvityksessä ja -suunnitelmassa on esitetty toimenpiteitä
Kumpulanpuron vedenlaadun parantamiseksi. Vireillä olevassa Vallilanlaakson raitiotien tarkistetussa asemakaavan muutosehdotuksessa
(nro 12531) osoitetaan hulevesille riittävät tilavaraukset. Asemakaavaan liittyvässä Vallilanlaakson viitesuunnitelmassa on tutkittu mm. hulevesien käsittelyä ja mahdollisuuksia puistosuunnittelussa.
Kumpulanpuron ennallistaminen taimenelle sopivaksi elinympäristöksi
edellyttää uoman muokkausta nykyistä luonnonmukaisemmaksi. Uomasta on poistettava rummut, välpät ja rakenteet, jotka estävät tai haittaavat kalan nousua purossa. Lisäksi on lisättävä puustoa puron rannoille.
Kumpulanpuron ennallistaminen taimenille sopivaksi elinympäristöksi
Vallilanlaaksossa toteutetaan Kalasataman raitiotien jatkosuunnittelun
ja rakentamisen yhteydessä. Taimenen kannalta hyvän puroympäristön
aikaansaamiseksi toimenpiteitä on tehtävä myös muualla Kumpulanpuron valuma-alueella Vallilanlaakson lisäksi.
Puistosuunnitelman laatimista laaditun viitesuunnitelman pohjalta ei ole
vielä käynnistetty, eikä puro-uoman kunnostukselle ole vielä varattu rahoitusta. Suunnittelu käynnistyy vuonna 2020 ja hankkeen toteutus on
ajankohtainen muutaman vuoden päästä.
Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Marja-Leena Rinkineva
Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 18.12.2018 § 238
HEL 2018-007086 T 00 00 03
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Lausunto
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta suhtautuu myönteisesti aloitteeseen,
että jatkosuunnittelun yhteydessä selvitetään miten Kumpulanpuro voitaisiin kunnostaa taimenen elinympäristöksi ja mahdolliseksi lisääntymisalueeksi.
Veden laatu on ollut purossa, etenkin alajuoksulla välttävä, mutta veden fysikaaliset ominaisuudet, sameus ja väriluku, yläjuoksulla ovat hyviä. Puroa ja sen valuma-aluetta on muokattu voimakkaasti vuosien aikana. Puro kärsii ajoittain veden vähyydestä. Pääuoman pituus on noin
2 km ja alavirran vajaa neljäsosa purosta kulkee suurikokoisessa putkessa Hermannin rantatien ali Nylanderinpuistosta Toukolan rantapuistoon.
Puro kerää hulevesiä laajalta alueelta Helsingistä. Pasilan ratapihan ja
muutaman muun kuormittajan hulevedet johdetaan nykyisin Viikinmäen
puhdistamoon. Puro saa kuitenkin pohjaveden lisäksi hulevesistä suuren osan purouoman vesistään. Biodiversiteetin ja ihmistenkin viihtyvyyden lisäksi erilaiset hulevesiratkaisut voitaisiin ottaa entistä tehokkaammin avuksi puron vesimäärän ja virtaaman lisäämiseksi. Kaupungin hulevesityöryhmä, voisi miettiä ratkaisuja Kumpulanpuron veden lisäämiseksi ja veden laadun parantamiseksi taimenille sopivaksi, kutusoraikkojen ja pienten koskiosuuksien rakentamisen ohella.
Helsingissä on useita puroja saatu talkoolaisten ja Staran avulla kunnostettua uhanalaisen taimenen lisääntymisalueiksi, Longinoja ja Haaganpuro mainioina esimerkkeinä. Kumpulanpuron kunnostaminen taimenpuroksi saattaa olla haasteellisempi ja työläämpi kuin muiden purojen mm. veden vähyyden ja puron laskupakan sijainnin vuoksi. Puron
virtaama on eräs tärkeä tekijä taimenen kutunousulle merestä jokiin ja
puroihin. Puro laskee Vanhankaupunginlahteen Kyläsaaren kohdalla.
Vanhankaupunginlahdella on taimenen nousua ajatellen hyvät kalastusjärjestelyt. Mm. verkkokalastus on sallittu vain talviaikaan tammimaaliskuussa (kutunousu pääasiassa elo-lokakuussa) mutta paikka on
lähellä Vantaanjoen suuta, jonne oletettavasti lähes kaikki lahdelle mereltä kudulle nousevat taimenet suuntaavat, huomattavasti suuremman
ja siten houkuttelevamman virtaaman vuoksi.
Puroon voisi saada kuitenkin taimenen poikasia istuttamalla paikallisen
purotaimenkannan jolla ei olisi kalastuksellista merkitystä vaan toisi lisän kaupunkiluonnon monimuotoisuuteen ja asukkaiden viihtyvyyteen.
27.11.2018 Pöydälle
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Esittelijä
vs. liikuntajohtaja
Petteri Huurre
Lisätiedot
Jukka Linder, kalatalousasiantuntija, puhelin: 310 87964
jukka.linder(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 20.11.2018 § 585
HEL 2018-007086 T 00 00 03

Lausunto
Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon:
Kumpulanpuron ennallistaminen taimenille sopivaksi elinympäristöksi
toteutetaan Kalasataman raitiotien jatkosuunnittelun ja rakentamisen
yhteydessä.
Taimenen kannalta hyvän puroympäristön aikaansaamiseksi toimenpiteitä tulee tehdä myös muualla Kumpulanpuron valuma-alueella Vallilanlaakson lisäksi. Taimen menestyy Helsingissä nykyäänkin vedenlaadultaan vaihtelevissa puroissa.
Puroympäristön elinvoimainen ja kestävä taimenkanta edellyttää riittävää aliveden virtaamaa, riittävää määrää kutusoraikkoja, hyvää veden
laatua, esteetöntä reittiä ja riittävästi ravintoa. Parhaimmillaan taimenelle sopivan elinympäristön rakentaminen parantaa viheralueen monimuotoisuutta sekä nostaa sen virkistysarvoja. Elinvoimainen ja kestävä
taimenkanta edellyttää myös puron jatkuvaa ylläpitoa. Muissa Helsingin
taimenpurokohteissa vapaaehtoiset kunnostavat puroja vuosittain loppukesän ja alkusyksyn aikana. Kaupunki osallistuu purokunnostustalkoisiin toimittamalla muun muassa tarvittavia kiviainesmateriaaleja.
Kumpulanpuron valuma-alue on hyvin urbaani ja pääosin putkitettu.
Avo-uomaosuudet ovat pääsääntöisesti Vallilanlaakson alueella. Valuma-alueen putkituksista johtuen veden virtaamakorkeudet vaihtelevat
merkittävästi vuoden aikana, koska valuma-alueella ei ole pidätyskykyä
ja verkosto laskee vedet nopeasti avouomaan. Tästä johtuen sateisina
aikoina uoma voi tulvia ja kuivina aikoina vettä on vähän. Tämä aiheuttaa selvän haasteen esimerkiksi kudun selviytymiselle ja kehitykselle,
koska sen tulee olla jatkuvasti virtaavan ja happipitoisen veden alla.
Myös muut taimenen kehitysmuodot tarvitsevat riittävän alivirtaaman
selviytyäkseen ja ovat erittäin herkkiä verrattuna aikuisiin kaloihin.
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Rakennettu valuma-alue vaikuttaa huomattavasti vedenlaatuun ja haitta-aineiden määrään purovedessä. Rakennetuilta pinnoilta johtuu veden mukana helposti kiintoainesta ja epäpuhtauksia, jotka päätyvät lopulta puroon. Lisäksi valuma-alueella on Ilmalan ratapihan alla vanha
kaatopaikka, josta vedet johdetaan Kumpulanpuroon. Ratapihan toiminta ja kaatopaikka heikentävät veden laatua, minkä vuoksi vesiä on
vuosina 2001 - 2011 johdettu suoraan Viikinmäen vedenpuhdistamolle.
Veden laadun parantamiseksi tehtäviä toimenpiteitä on esitetty Kumpulanpuron valuma-alueen hulevesiselvityksessä ja -suunnitelmassa.
Kumpulanpuron ennallistaminen taimenelle sopivaksi elinympäristöksi
edellyttää uoman muokkausta huomattavasti luonnonmukaisemmaksi,
kuin se nykytilassaan on. Taimenen nousun edellyttämiseksi uomasta
pitää poistaa rummut, välpät ja rakenteet, mitkä estävät tai haittaavat
kalan nousua purossa. Purouoman nykyisen ympäristön avoimet osuudet eivät ole myöskään eduksi eliöstölle. Puiston istutuksilla avoimilla
kohdilla voidaan lisätä varjostavuutta ja puron biomassaa puista putoavien lehtien myötä. Taimenen ruokavalioon kuuluvat hyönteiset käyttävät lehtiä ravinnokseen. Puiden varjostus vähentää myös vesistön rehevöitymistä.
Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot
Heikki Takainen, suunnitteluinsinööri: 310 38448
heikki.takainen(a)hel.fi
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§ 186
Valtuutettu Emma Karin toivomusponsi Stansvikinkallion lahopuujatkumon turvaamisesta ja lahokaviosammalselvityksen toimenpide-ehdotusten huomioimisesta
HEL 2018-003706 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston
14.3.2018 hyväksymän toivomusponnen (Emma Kari) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajille sekä tiedoksi muille valtuutetuille.
Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Marja-Leena Rinkineva
Lisätiedot
Timo Lindèn, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550
timo.linden(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Otteet
Ote
Ponnen ehdottaja

Otteen liitteet
Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Käsitellessään 14.3.2018 Laajasalon Stansvikinkallion asemakaavaa ja
asemakaavan muuttamista kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla seuraavan toivomusponnen: "Hyväksyessään kaavan kaupunginvaltuusto
edellyttää selvitettävän, miten alueella havaittujen uhanalaisten lajien
säilymisen kannalta olennainen lahopuujatkumo saadaan turvattua lähivirkistysalueella esimerkiksi opasteilla tai ulkoilupolkujen sijoittelulla.
Lisäksi valtuusto edellyttää selvitettävän vuonna 2017 valmistuneen lahokaviosammalselvityksen pohjalta, miten selvityksessä esitetyt toimenpide-ehdotukset huomioidaan lajin säilymiseksi Helsingin alueella,
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ja miten lahopuun lisääminen Helsingin metsissä toteutetaan." (Emma
Kari).
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 valtuutetuilla.
Toivomusponnen johdosta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan
lausunto.
Lahokaviosammal on erityisesti suojeltava laji, luontodirektiivin liitteen II
laji sekä uhanalaisuusluokaltaan äärimmäisen uhanalainen (CR). Lahokaviosammaleen kasvupaikkoja ei saa hävittää eikä heikentää.
Lahokaviosammal kasvaa lahopuulla, tavallisimmin kuusella, ja on vaatelias kasvupaikkansa pienilmaston suhteen. Lahokaviosammal on
kooltaan vain 1 - 2 cm, ja sen esiintymät ovat pieniä. Vuonna 2017 suoritettiin lahokaviosammalinventointi (Helsingin lahokaviosammalselvitys
2017) koko Helsingin alueella. Tällöin tehtiin 54 löytöä 32:lta eri alueelta. Helsingin metsillä on varsin merkittävä rooli lajin koko Suomen levinneisyyttä ajatellen.
Lahokaviosammaleen tyypilliset kasvupaikat ovat kuusivaltaisia lehtometsiä, puronvarsia, korpia ja niiden reunoja sekä pohjoisrinteiden kosteahkoja kangasmetsiä. Laji ei viihdy tulvivilla alueilla. Järeä, sopivan
kosteaksi lahonnut maapuu on lahokaviosammaleen elinympäristöä.
Laji voi elää useita kymmeniä vuosia samalla rungolla. Sammaleen
kasvupaikalla täytyy olla jatkumo sopivaa lahopuuta: lahopuun tulee olla maatunut noin kymmenen vuotta. Laji ei kestä mekaanista häiriötä,
kuten tallaamista. Myös talousmetsämäiset hoitotoimet voivat herkästi
vaurioittaa esiintymää.
Stansvikin lahokaviosammalesiintymä
Stansvikin lahokaviosammalesiintymä sijaitsee Laajasalon lounaisosassa tulevan Stansvikinkallion asuinalueen alueella noin sadan metrin
päässä Koirasaarentiestä. Stansvikin esiintymä löytyi alueen asemakaavoitustyön yhteydessä. Stansvikin lahokaviosammalesiintymä on
pienessä korpinotkossa kallioiden välissä. Esiintymä kasvaa pitkälle lahonneella kuusimaapuulla. Esiintymä löytyi vuonna 2016, ja se on elinvoimainen toistaiseksi vuoden 2017 uusintatarkastelun mukaan.
Löydön aikaan tekeillä ollutta Stansvikinkallion asemakaavaa muutettiin
lahokaviosammalen esiintymän vuoksi. Asuintalojen korttelialuetta pienennettiin, talojen massoittelua muutettiin ja esiintymää käsittävä aluPostiosoite
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een osa merkittiin kaavaan lähivirkistysalueeksi (VL-1), joka tulee säilyttää luonnontilaisena ja jonka lahopuujatkumo tulee turvata. Aluetta
tulee myös hoitaa siten, että sen maisema- ja luontoarvot säilyvät.
Aluetta ei saa muuttaa kaivamalla, rikkomalla tai ottamalla tai poistamalla maa- tai lahopuuainesta. Alueelle saa tehdä katualueiden viereen
luiskia ja muita välttämättömiä rakenteita.
Pistemäinen esiintymä on keskellä lähivirkistysalueeksi merkittyä aluetta. Näin ollen lahokaviosammaleen esiintymä ja välitön elinympäristö
on otettu huomioon ja turvattu riittävällä tasolla nykyisessä asemakaavassa. Tulevan alueen luonnonhoidon kannalta lahokaviosammalesiintymällä ja lähivirkistysalueen kaavamääräyksellä ei ole ristiriitaa, koska
hoito on vaarallisten puiden kaatoa. Kaadetut puut jätettään maapuiksi,
jolloin sammaleen potentiaalista elinalustaa luodaan lisää. Maapuilla
estetään myös alueen kulumista.
Lahokaviosammaleelle on riittävästi potentiaalista leviämis- ja tukialuetta molemmin puolin Stansvikinlahtea, jossa on virkistys- ja osin luonnonsuojelualueeksi merkittyjä metsäalueita. Nämä metsät ovat hyvin
lahopuustoisia: niiden puusto on iäkästä ja monin paikoin metsä on
sulkeutunutta.
Stansvikinkallion lahokaviosammalesiintymän säilyttämisen haaste on
kasvava virkistyskäyttö Kruunuvuorenrannan asuinalueen rakentuessa.
Keinoja esiintymän suojeluun ovat muun muassa kulunohjaus ja uudet
polkureitit, jotka ohjaavat kulkua ja vähentävät luonnontilaisen metsänpohjan kulumista. Esiintymästä voidaan myös kertoa opastein, ja se
voidaan tarvittaessa aidata. Toimenpiteet päätetään alueen jatkosuunnittelun yhteydessä. Sammaleen säilymisestä on huolehdittava myös
rakentamisen aikana.
Lahokaviosammalselvitys
Vuonna 2017 valmistuneessa lahokaviosammalselvityksessä esitetään
toimenpide-ehdotuksia lajin säilymiseksi koko Helsingin alueella. Toimenpide-ehdotuksina on sammaleen ydinalueen rauhoittaminen suojelupäätöksellä ja esiintymän häiriöttömyys. 1 - 10 hehtaarin kokoisia
ydinalueita on tällä hetkellä Helsingissä 32 kappaletta. Ydinalueet määritellään tarkkojen esiintymäpisteiden ja niitä ympäröivän metsikkörakenteen perusteella. Määrittely tehdään virkatyönä asiantuntijoiden
voimin.
Luonnonhoidossa otetaan huomioon lahokaviosammaleen pistemäiset
kohteet aina. Ne rajataan ensisijaisesti toimenpiteiden ulkopuolelle. Jos
näillä alueilla jouduttaisiin kuitenkin kaatamaan vaarallisia puita, kaadetut puut jätetään maapuiksi lahokaviosammaleen kasvualustaksi sekä
ohjaamaan kulkua ja estämään ydinalueen kulutusta.
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Lahokaviosammal ei viihdy aktiivisimmin käytetyillä metsäalueilla, koska se kärsii mekaanisista vaurioista tällaisilla paikoilla. Lahokaviosammalselvityksessä ehdotetaan kulumisen estämistä kulunohjauksen, reittien ja opastuksen keinoin. Huolena on toisaalta se, että lahokaviosammalesiintymän opastaminen tai muu merkintä saattaa houkuttaa ilkivaltaan. Lahokaviosammal näyttää viihtyvän parhaiten suhteellisen
häiriöttömissä ja luonnontilaisissa metsissä, joissa on lahopuujatkumo.
Selvityksessä ehdotetaan aktiivista lahopuun lisäämistä tukitoimena
kohteissa, joissa ei ole muodostumassa sopivaa lahopuuta. Kuusten
kaataminen tai runkojen ja tukinpätkien tuominen alueelle auttavat lahopuun syntymistä huomattavasti. Sopivan lahoamisasteen synty on
kuitenkin hidas prosessi, joka tulee ottaa huomioon tässä menetelmässä.
Lahokaviosammalesiintymät otetaan huomioon luonnonhoidon suunnittelussa. Luonnonhoitoa suunniteltaessa näiden alueiden luonnonhoidon toimenpiteet sovitetaan niin, että lahokaviosammaleen elinympäristöt eivät vaarannu tai heikkene, ja luonnonhoidon keinoilla voidaan parantaa lahokaviosammaleen elinympäristöjä tuottamalla lisää lahopuuta.
Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Marja-Leena Rinkineva
Lisätiedot
Timo Lindèn, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550
timo.linden(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Otteet
Ote
Ponnen ehdottaja

Otteen liitteet
Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria
Kaupunkiympäristölautakunta 11.09.2018 § 427
HEL 2018-003706 T 00 00 03

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

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

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

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alv.nro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja

11/2019

85 (120)

Asia/17
11.03.2019

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon:
Lahokaviosammal on erityisesti suojeltava laji, luontodirektiivin liitteen II
laji sekä uhanalaisuusluokaltaan äärimmäisen uhanalainen (CR). Lahokaviosammaleen kasvupaikkoja ei saa hävittää eikä heikentää.
Lahokaviosammal kasvaa lahopuulla, tavallisimmin kuusella, ja on vaatelias kasvupaikkansa pienilmaston suhteen. Lahokaviosammal on
kooltaan vain 1 - 2 cm, ja sen esiintymät ovat pieniä. Vuonna 2017 suoritettiin lahokaviosammalinventointi (Helsingin lahokaviosammalselvitys
2017) koko Helsingin alueella. Tällöin tehtiin 54 löytöä 32:lta eri alueelta. Helsingin metsillä on varsin merkittävä rooli lajin koko Suomen levinneisyyttä ajatellen.
Lahokaviosammaleen tyypilliset kasvupaikat ovat kuusivaltaisia lehtometsiä, puronvarsia, korpia ja niiden reunoja sekä pohjoisrinteiden kosteahkoja kangasmetsiä. Laji ei viihdy tulvivilla alueilla. Järeä, sopivan
kosteaksi lahonnut maapuu on lahokaviosammaleen elinympäristöä.
Laji voi elää useita kymmeniä vuosia samalla rungolla. Sammaleen
kasvupaikalla täytyy olla jatkumo sopivaa lahopuuta: lahopuun tulee olla maatunut noin kymmenen vuotta. Laji ei kestä mekaanista häiriötä,
kuten tallaamista. Myös talousmetsämäiset hoitotoimet voivat herkästi
vaurioittaa esiintymää.
Stansvikin lahokaviosammalesiintymä
Stansvikin lahokaviosammalesiintymä sijaitsee Laajasalon lounaisosassa tulevan Stansvikinkallion asuinalueen alueella noin sadan metrin
päässä Koirasaarentiestä. Stansvikin esiintymä löytyi alueen asemakaavoitustyön yhteydessä. Stansvikin lahokaviosammalesiintymä on
pienessä korpinotkossa kallioiden välissä. Esiintymä kasvaa pitkälle lahonneella kuusimaapuulla. Esiintymä löytyi vuonna 2016, ja se on elinvoimainen toistaiseksi vuoden 2017 uusintatarkastelun mukaan.
Löydön aikaan tekeillä ollutta Stansvikinkallion asemakaavaa muutettiin
lahokaviosammalen esiintymän vuoksi. Asuintalojen korttelialuetta pienennettiin, talojen massoittelua muutettiin ja esiintymää käsittävä alueen osa merkittiin kaavaan lähivirkistysalueeksi (VL-1), joka tulee säilyttää luonnontilaisena ja jonka lahopuujatkumo tulee turvata. Aluetta
tulee myös hoitaa siten, että sen maisema- ja luontoarvot säilyvät.
Aluetta ei saa muuttaa kaivamalla, rikkomalla tai ottamalla tai poistamalla maa- tai lahopuuainesta. Alueelle saa tehdä katualueiden viereen
luiskia ja muita välttämättömiä rakenteita.
Pistemäinen esiintymä on keskellä lähivirkistysalueeksi merkittyä aluetta. Näin ollen lahokaviosammaleen esiintymä ja välitön elinympäristö
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on otettu huomioon ja turvattu riittävällä tasolla nykyisessä asemakaavassa. Tulevan alueen luonnonhoidon kannalta lahokaviosammalesiintymällä ja lähivirkistysalueen kaavamääräyksellä ei ole ristiriitaa, koska
hoito on vaarallisten puiden kaatoa. Kaadetut puut jätettään maapuiksi,
jolloin sammaleen potentiaalista elinalustaa luodaan lisää. Maapuilla
estetään myös alueen kulumista.
Lahokaviosammaleelle on riittävästi potentiaalista leviämis- ja tukialuetta molemmin puolin Stansvikinlahtea, jossa on virkistys- ja osin luonnonsuojelualueeksi merkittyjä metsäalueita. Nämä metsät ovat hyvin
lahopuustoisia: niiden puusto on iäkästä ja monin paikoin metsä on
sulkeutunutta.
Stansvikinkallion lahokaviosammalesiintymän säilyttämisen haaste on
kasvava virkistyskäyttö Kruunuvuorenrannan asuinalueen rakentuessa.
Keinoja esiintymän suojeluun ovat muun muassa kulunohjaus ja uudet
polkureitit, jotka ohjaavat kulkua ja vähentävät luonnontilaisen metsänpohjan kulumista. Esiintymästä voidaan myös kertoa opastein, ja se
voidaan tarvittaessa aidata. Toimenpiteet päätetään alueen jatkosuunnittelun yhteydessä. Sammaleen säilymisestä on huolehdittava myös
rakentamisen aikana.
Lahokaviosammalselvitys
Vuonna 2017 valmistuneessa lahokaviosammalselvityksessä esitetään
toimenpide-ehdotuksia lajin säilymiseksi koko Helsingin alueella. Toimenpide-ehdotuksina on sammaleen ydinalueen rauhoittaminen suojelupäätöksellä ja esiintymän häiriöttömyys. 1 - 10 hehtaarin kokoisia
ydinalueita on tällä hetkellä Helsingissä 32 kappaletta. Ydinalueet määritellään tarkkojen esiintymäpisteiden ja niitä ympäröivän metsikkörakenteen perusteella. Määrittely tehdään luontevasti virkatyönä asiantuntijoiden voimin.
Luonnonhoidossa otetaan huomioon lahokaviosammaleen pistemäiset
kohteet aina. Ne rajataan ensisijaisesti toimenpiteiden ulkopuolelle. Jos
näillä alueilla jouduttaisiin kuitenkin kaatamaan vaarallisia puita, kaadetut puut jätetään maapuiksi lahokaviosammaleen kasvualustaksi sekä
ohjaamaan kulkua ja estämään ydinalueen kulutusta.
Lahokaviosammal ei viihdy aktiivisimmin käytetyillä metsäalueilla, koska se kärsii mekaanisista vaurioista tällaisilla paikoilla. Lahokaviosammalselvityksessä ehdotetaan kulumisen estämistä kulunohjauksen, reittien ja opastuksen keinoin. Huolena on toisaalta se, että lahokaviosammalesiintymän opastaminen tai muu merkintä saattaa houkuttaa ilkivaltaan. Lahokaviosammal näyttää viihtyvän parhaiten suhteellisen
häiriöttömissä ja luonnontilaisissa metsissä, joissa on lahopuujatkumo.
Selvityksessä ehdotetaan aktiivista lahopuun lisäämistä tukitoimena
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kohteissa, joissa ei ole muodostumassa sopivaa lahopuuta. Kuusten
kaataminen tai runkojen ja tukinpätkien tuominen alueelle auttavat lahopuun syntymistä huomattavasti. Sopivan lahoamisasteen synty on
kuitenkin hidas prosessi, joka tulee ottaa huomioon tässä menetelmässä.
Lahokaviosammalesiintymät otetaan huomioon luonnonhoidon suunnittelussa. Luonnonhoitoa suunniteltaessa näiden alueiden luonnonhoidon toimenpiteet sovitetaan niin, että lahokaviosammaleen elinympäristöt eivät vaarannu tai heikkene, ja luonnonhoidon keinoilla voidaan parantaa lahokaviosammaleen elinympäristöjä tuottamalla lisää lahopuuta.
Käsittely
11.09.2018 Ehdotuksen mukaan
Kaupunkiympäristölautakunta päätti käsitellä toimialajohtajan kuudennen esityksen kokouksen viidentenä asiana.
Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot
Niina Strengell, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37072
niina.strengell(a)hel.fi
Antti Siuruainen, metsäsuunnittelija, puhelin: 310 75252
antti.siuruainen(a)hel.fi

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

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

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

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alv.nro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja

11/2019

88 (120)

Asia/18
11.03.2019

§ 187
Kaupunginvaltuuston 27.2.2019 § 73 tekemän päätöksen täytäntöönpano: Vuonna 2018 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettävät ylitysoikeudet vuodelle 2019
HEL 2019-000557 T 02 02 00

Esitys
Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 27.2.2019 § 73 tekemä päätös saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista
valituksista huolimatta panna täytäntöön.
Samalla kaupunginhallitus päätti myöntää vuonna 2018 käyttämättä
jääneisiin määrärahoihin perustuvat ylitysoikeudet vuoden 2019 talousarvioon korkeintaan esitetyn suuruisina ja kehottaa hallintokuntia ottamaan huomioon, että ylitysoikeudet kirjataan talousarvioon enintään
sen suuruisina kuin määrärahaa on jäänyt ko. kohdalta käyttämättä
vuoden 2018 tilinpäätöksen mukaan:
Käyttötalousosa:
luku 1 30 Kaupunginhallitus
talousarviokohta 1 30 01 Kaupunginhallituksen käyttövarat, Khn käytettäväksi
kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle 1 740 000 euroa nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen ja alueiden välisen eriytymisen torjumiseen
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle 290 000 euroa nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen ja alueiden välisen eriytymisen torjumiseen
sosiaali- ja terveystoimialalle 1 272 700 euroa nuorten syrjäytymisen
ehkäisemiseen ja alueiden välisen eriytymisen torjumiseen
Investointiosa:
talousarvioluku 8 01 Kiinteä omaisuus
talousarviokohta 8 01 02 Projektialueiden esirakentaminen, Khn käytettäväksi
kaupunkiympäristön toimialalle 22 500 000 euroa keskeneräisiin esirakentamistöihin, maaperän puhdistus- ja kunnostustöihin jne. projektiaPostiosoite
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lueilla (liite 1)
talousarvioluku 8 02 Rakennukset
talousarviokohta 8 02 03 Kaupungintalokorttelien kehittäminen, Khn
käytettäväksi
kaupunkiympäristön toimialalle 2 800 000 euroa kaupungintalokorttelien kehittämiseen liittyviin keskeneräisiin hankkeisiin
talousarvioluku 8 03 Kadut ja liikenneväylät
talousarviokohta 8 03 02 Projektialueiden kadut, Khn käytettäväksi
kaupunkiympäristön toimialalle 3 200 000 euroa keskeneräisiin kadunrakennustöihin projektialueilla (liite 1)
talousarviokohta 8 03 03 Yhteishankkeet Liikenneviraston kanssa, Khn
käytettäväksi
kaupunkiympäristön toimialalle 600 000 euroa Liikenneviraston yhteisten hankkeiden rakentamiseen ja suunnitteluun eri kohteissa (liite 1)
talousarvioluku 8 04 Puistot ja liikunta-alueet
talousarviokohta 8 04 02 Projektialueiden puistot ja liikunta-alueet
kaupunkiympäristön toimialalle 100 000 euroa keskeneräisiin puistojen
rakentamistöihin Kalasataman-alueella
talousarvioluku 8 07 Muu pääomatalous
talousarviokohta 8 07 01 Lähiörahastosta rahoitettavat hankkeet, Khn
käytettäväksi
kaupunkiympäristön toimialalle 6 290 000 euroa keskeneräisiin lähiörahastohankkeisiin
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle 1 010 623 euroa keskeneräisiin lähiörahastohankkeisiin
Rahoitusosa:
talousarvioluku 9 01 Pitkävaikutteinen rahoitus
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talousarviokohta 9 01 02 Muu antolainaus, Khn käytettäväksi
kaupunginkanslialle 9 210 260 euroa lainojen nostoihin Helsingin yhteiskoulua ja Reaalilukiota, Lauttasaaren yhteiskoulujen kannatusyhdistys ry:tä (kaksi lainaa), Maanviljelyslyseon osakeyhtiötä, Koy Oulunkylän Sotaveteraanitaloa, Koy Oulunkylän Sotaveteraanitaloa II:a, Oranssi Asunnot Oy:tä sekä kaupunkikonsernin yhteisöä varten (liite 1)
Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Marja-Leena Rinkineva
Lisätiedot
Markku Riekko, vs. hankepäällikkö, puhelin: 310 39900
markku.riekko(a)hel.fi

Liitteet
1

Hallintokuntien esitykset käyttämättä jääneiden perusteella myönnettävistä ylitysoikeuksista

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Esitysehdotus
Esitys on ehdotuksen mukainen.
Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Marja-Leena Rinkineva
Lisätiedot
Markku Riekko, vs. hankepäällikkö, puhelin: 310 39900
markku.riekko(a)hel.fi

Liitteet
1

Hallintokuntien esitykset käyttämättä jääneiden perusteella myönnettävistä ylitysoikeuksista

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 11.02.2019 § 112
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HEL 2019-000557 T 02 02 00

Esitys
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kaupunginhallituksen, pormestarin, kaupunginkanslian, kasvatus- ja koulutuslautakunnan, kaupunkiympäristölautakunnan, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan ylittämään vuoden 2019 talousarvion jäljempänä olevilla kohdilla olevia määrärahoja enintään seuraavasti:
TAluku/kohta

euroa

1 30 01 Kaupunginhallituksen käyttövarat

14 303 000

1 40 01 Kaupunginkanslia

4 734 000

1 50 01 Toimielinten toimintakustannukset, pormestarin ja
kaupunginkanslian käytettäväksi

40 000

3 10 01 Kaupunkirakenne

349 000

Käyttötalousosa yhteensä

19 426 000

TAluku/kohta

euroa

8 01 Kiinteä omaisuus
8 01 01 Kiinteistöjen ja kiinteistöjen hallintaan
oikeuttavien osakkeiden ostot ja lunastukset sekä
kaavoituskorvaukset Kylkn käytettäväksi

10 000 000

8 01 02 Projektialueiden esirakentaminen,
Khn käytettäväksi

22 500 000

8 01 03 Esirakentaminen, täyttötyöt ja
rakentamiskelpoiseksi saattaminen, Kylkn käytettäväksi

4 400 000

8 02 Rakennukset
8 02 01 Uudis- ja lisärakennushankkeet,
Kylkn käytettäväksi
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8 02 02 Korjaushankkeet, Kylkn käytettäväksi

11 000 000

8 02 03 Kaupungintalokorttelien kehittäminen,
Khn Käytettäväksi

2 800 000

8 03 Kadut ja liikenneväylät
8 03 01 Uudisrakentaminen ja perusparantaminen
sekä muut investoinnit, Kylkn käytettäväksi

16 200 000

8 03 02 Projektialueiden kadut, Khn käytettäväksi

3 200 000

8 03 03 Yhteishankkeet Liikenneviraston kanssa,
Khn käytettäväksi

600 000

8 04 Puistot ja liikunta-alueet
8 04 01 Puistot ja liikunta-alueet, Kylkn käytettäväksi
8 04 02 Projektialueiden puistot, Khn käytettäväksi

2 000 000
100 000

8 05 Irtaimen omaisuuden perushankinta
8 05 01 Keskushallinto

6 711 000

8 05 02 Kasvatus- ja koulutustoimiala

21 490 000

8 05 03 Kaupunkiympäristötoimiala

5 134 000

8 05 04 Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimiala

3 297 000

8 05 05 Sosiaali- ja terveystoimiala

3 162 000

8 06 Arvopaperit

20 000 000

8 07 Muu pääomatalous
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8 07 01 Lähiörahastosta rahoitettavat hankkeet,
Khn käytettäväksi

7 301 000

8 07 02 Kehittämishankkeet, Kanslian käytettäväksi

1 500 000
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Investointiosa yhteensä

172 098 000

TAluku/kohta

euroa

9 01 Pitkävaikutteinen rahoitus
9 01 02 33 Muu antolainaus, Khn käytettäväksi

29 211 000

Rahoitusosa yhteensä

29 211 000

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää lisätä Kamppi-Töölönlahti –alueelle
myönnettyjä ylitysoikeuksia vastaavat tulot 110 000 euroa tuloslaskelmaosan talousarviokohtaan 7 03 06 Kamppi – Töölönlahtirahasto.
Edelleen kaupunginvaltuusto päättää lisätä Lähiörahaston hankkeisiin
myönnettyjä ylitysoikeuksia vastaavat tulot 7 301 000 euroa tuloslaskelmaosan talousarviokohtaan 7 03 09 Lähiörahasto.
Samalla kaupunginhallitus päätti peruuttaa kaupunginvaltuustolle vastaavasta kokonaisuudesta 28.1.2019 (65 §) tekemänsä ehdotuksen.
28.01.2019 Ehdotuksen mukaan
Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori
Lisätiedot
Markku Riekko, vs. hankepäällikkö, puhelin: 310 39900
markku.riekko(a)hel.fi
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§ 188
Helsingin merellinen strategia ja toimintaohjelma
HEL 2018-006014 T 00 04 01

Päätös
Kaupunginhallitus hyväksyi liitteenä olevan Helsingin kaupungin merellisen strategian ja toimintaohjelman ohjeellisena asiakirjana kaupunkistrategiassa 2017–2021 asetettujen Helsingin merellisyyttä koskevien tavoitteiden saavuttamiseksi.
Samalla kaupunginhallitus kehotti käynnistämään tarvittavat toimenpiteet ja edellytti, että toimialat ja liikelaitokset suuntaavat toimintaansa
strategian mukaisesti kulloinkin käytettävissä olevien määrärahojen
puitteissa.
Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori
Lisätiedot
Minttu Perttula, projektipäällikkö, puhelin: 310 36171
minttu.perttula(a)hel.fi

Liitteet
1

Merellinen strategia ja toimintaohjelma

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Kaupunkistrategian 2017–2021 mukaan Helsingin merellinen sijainti on
osa kaupungin perusluonnetta ja -olemusta. Helsinkiläisten virkistysmahdollisuuksien edistämiseksi, matkailupalvelujen kehittämiseksi ja
kaupungin yleisen vetovoiman vahvistamiseksi laaditaan merellinen strategia, jossa haetaan keinoja mm. merellisten kohteiden saavutettavuuden parantamiseen, saariston palvelujen kehittämiseen ja merellisten tapahtumien edistämiseen.
Merellisen strategian valmistelua ovat ohjanneet kaupunkistrategian
merellisyyttä koskevat tavoitteet. Kaupunkistrategian mukaan merelliPostiosoite
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syyttä on hyödynnettävä nykyistä paremmin kaupungin vetovoimatekijänä. Helsingin saaristosta tulee tehdä entistäkin houkuttelevampi matkailu- ja virkistyskohde ja lähisaariston avaamista yleiseen käyttöön jatketaan. Helsinkiin luodaan saaristoa hyödyntävä, kansainvälinen julkisen taiteen biennaali. Helsinki vaalii arvokasta luontoaan ja toimii kaupunkiluonnon monimuotoisuuden lisäämiseksi. Viher- ja sinialueiden
ekologinen laatu, saavutettavuus ja terveysvaikutukset turvataan.
Helsingin kaupunkistrategiaa pannaan täytäntöön muun muassa strategian kärkihankkeilla, joista yksi on Helsingin merellinen strategia ja
toimintaohjelma. Merellisen strategian ja toimintaohjelman luonnosta
on käsitelty kaupunginhallituksen elinkeinojaostossa 11.6.2018.
Helsingin merellisessä strategiassa määritellään merellisen kehittämisen tavoitteet ja toimintaohjelmassa on kuvattu toimenpiteet tavoitteiden toteuttamiseksi. Strategian tavoitteet ja niitä toteuttavat toimenpiteet on laadittu yhteistyössä eri toimialojen ja kumppanien kanssa.
Toimintaohjelman toimenpiteet perustuvat keväällä 2018 toteutettuun
taustakartoitukseen, joka on oheismateriaalina. Taustakartoituksessa
kerättiin yhteen kaupungin vireillä olevat suunnitelmat, hankkeet ja
muut aloitteet, jotka kytkeytyvät merelliseen kehittämiseen. Aloitteita
löytyi kaupungin sisältä yhteensä 55 kappaletta. Lisäksi kartoitettiin
kaupunkilaisten uusia ideoita merellisyyden edistämiseksi, jonka tuloksena kaupunkilaisilta saatiin noin 500 merellisyyteen liittyvää ideaa ja
toivetta.
Toimenpideohjelman lopulliset sisällölliset painotukset on tehty kaupungin ja keskeisten sidosryhmien edustajien muodostamassa ohjausryhmässä. Toimintaohjelman toteutus tapahtuu kaupungin eri toimialoilla ja yhteistyössä muiden sidosryhmien, kuten muiden kaupungin merellisillä alueilla vaikuttavien julkisten maanomistajien ja yrittäjien kanssa.
Merellinen strategia ja merellisen kehittämisen tavoitteet
Merellisessä strategiassa asetetaan Helsingin merelliselle kehittämiselle vuosina 2018–2030 seuraavat tavoitteet:
1) Helsinki on vetovoimainen ja toimiva merikaupunki
Merellisten alueiden kehittämisen tavoitteena on helpottaa kaupunkilaisten ja vierailijoiden pääsyä rannoille ja saariin sekä parantaa saarikohteiden virkistyskäyttömahdollisuuksia, palveluita ja vesiliikenneyhteyksiä.
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Tavoitteena on yksi merellinen Helsinki, jonka pitkän tähtäimen kehitystä kaupunki kumppaneineen ohjaa ja jossa saaristo, rannikko ja meri
toimivat alustana kokeiluille ja uutta luovalle elinkeinotoiminnalle. Lisäksi tavoitteena on saariston tähtikohteiden majoituskapasiteetin merkittävä nosto ja ympärivuotiset palvelut.
Kansainvälisesti ainutlaatuisia tapahtumia järjestetään merellisessä
ympäristössä. Lähitulevaisuuden mittavin tapahtuma on vuonna 2020
järjestettävä nykytaiteen Helsinki Biennaali, jonka päätapahtumapaikka
on Vallisaari.
Kaupungin sisäistä yhteistyötä tiivistetään merellisissä asioissa niin, että toiminta on entistä yhtenäisempää. Yhteistyötä ja vuoropuhelua lisätään myös merellisen Helsingin rakentamisen kannalta olennaisten sidosryhmien kanssa.
2) Merelliset palvelut ja virkistymismahdollisuudet ovat kaikkien ulottuvilla
Merellisiä virkistyskohteita suunnitellaan siten, että jokainen helsinkiläinen pääsee nauttimaan niistä. Suunnittelussa otetaan huomioon terveyden ja hyvinvoinnin sekä helsinkiläisten liikkumisen lisäämisen strategiset tavoitteet. Pääsyä rannoille ja saariin helpotetaan julkisella liikenteellä tai omaa venettä käyttäen. Digitalisaation mahdollisuuksia
hyödynnetään tulevaisuudessa yhä paremmin merellisissä palveluissa.
Kestävyyttä ja pitkän tähtäimen suunnittelua vahvistetaan merellisissä
toiminnoissa muuan muassa saariston huollon toimivuuden varmistamiseksi. Rannoilla ja saaristossa on tulevaisuudessa nykyistä enemmän erilaisia palveluita ja toimintaa, joita sinne hyvässä yhteistyössä
kaupungin kanssa tuottavat yrittäjät ja yhteisöt. Yritysyhteistyö merellisten toimijoiden kanssa tähtää palveluiden parantamiseen sekä aiempaa yhtenäisempään markkinointiin ja saariston kokonaisvaltaisempaan kehittämiseen. Saaristomatkailussa panostetaan volyymin sijaan
kestävyyteen, monipuolisuuteen ja saariston tarjoamiin laadukkaisiin
paikalliselämyksiin.
3) Helsinki vaalii meriluontoaan
Helsingin merellisyyden kehittäminen toteutetaan herkän saaristoluonnon, ainutlaatuisen Itämeren ja monikerroksisen kulttuuriperinnön ehdoilla.
Ympäristönäkökulmat huomioidaan myös niiden tarjoamien mahdollisuuksien kautta, mikä merkitsee muun muassa uudentyyppisen liiketoiminnan ja tuoteinnovaatioiden mahdollistamista. Tutkimustuloksia
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luonnon hyvinvointi- ja terveysvaikutuksista seurataan ja niitä sovelletaan merelliseen virkistystoimintaan. Merellisen luonnon hyvinvointivaikutukset ja niiden tuotteistus tarjoavat merkittäviä mahdollisuuksia helsinkiläisten arjen hyvinvoinnille.
Merellistä strategiaa toteuttavat toimenpiteet
Osaa merellisen strategian todeksi tekevistä toimenpiteistä on jo alettu
toteuttaa osana toimialojen perustoimintaa. Maankäytön suunnittelun ja
luontoarvokartoituksen avulla saaret on luokiteltu ja valittu saariston
kehitettävät tähtikohteet. Samalla on käynnistetty vesiliikenteen, huoltoliikenteen sekä teknisen huoltoverkoston yleissuunnittelu. Saaristokohteiden tunnettavuutta lisätään ja saavutettavuutta parannetaan muun
muassa niin, että vesiliikenteen aikataulut löytyvät HSL:n reittioppaasta
vesiliikennekaudella 2019. Saariston asemakaavoitus etenee itäisen
saariston, Vallisaaren ja Kuninkaansaaren sekä Isosaaren Kuivasaaren
ja Merisataman saarten osalta. Kauppatorin monikäyttöisyyttä parannetaan ja opastusta selkeytetään. Yhteistyötä vahvistetaan muun muassa
perustamalla merellisten yrittäjien verkosto. Merellisiä palveluita digitalisoidaan muun muassa Vene Helsingissä -hankkeessa.
Tulevista toimenpiteistä merkittävimpinä voidaan mainita muun muassa
Vallisaareen ja Kuninkaansaareen toteutettava kansainvälinen julkisen
taiteen Helsinki Biennaali, joka järjestetään ensimmäisen kerran kesällä 2020. Vasikkasaarta kehitetään virkistyskäyttöön niin, että saari on
turvallisesti ja kestävästi käytettävissä jo kesällä 2019. Toimenpiteissä
on myös Vasikkasaaren asemakaavan jatkosuunnittelu ja toteutus, johon liittyy myös Vallisaaren ja Vasikkasaaren liittämiseen yhdyskuntatekniikkaan. Näin Kruunuvuorenselälle saadaan kaksi saariston virkistyskäyttöä ja matkailua palvelevaa saarta samaan kokonaisuuteen
Suomenlinnan ja Lonnan kanssa. Vesiliikennettä kehitetään yhä asiakaslähtöisemmäksi ja ekologisemmaksi. Toimivaa ja yhdessä kehitettyä huoltoverkostoa tarvitsevat kaikki saariston toimijat, ja toimintaohjelmaan sisältyy saariston huoltoverkoston suunnittelu ja toteutus.
Helsinki on myös noin 50 000 veneilyharrastajan kotisatama. Kaupungin palveluita veneilijöille kehitetään toimivammiksi yhteistyössä muun
muassa venekerhojen kanssa. Veneilyn harrastajien palveluita parannetaan ja talvisäilytyspaikkojen riittävyys varmistetaan.
Alustavien arvioiden perusteella merellisessä strategiassa ja toimintaohjelmassa esitettyjen toimenpiteiden toteuttaminen maksaisi noin 515 milj. euroa vuodessa. Tarvittavien investointien alustava kustannusarvio on yhteensä noin 15-30 milj. euroa vuosina 2019-2022. Esitetyt
kustannukset ovat vielä arvioita, jotka tarkentuvat suunnittelun edetes-
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sä. Myös kustannusten kohdentuminen kaupungin sisällä tarkentuu jatkosuunnittelussa.
Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori
Lisätiedot
Minttu Perttula, projektipäällikkö, puhelin: 310 36171
minttu.perttula(a)hel.fi

Liitteet
1

Merellinen strategia ja toimintaohjelma

1
2
3

Merellinen strategia, projektisuunnitelma
Merellinen Helsinki, strategian taustakartoitus, loppuraportti
Helsingin merelliseen kehittämiseen liittyvät selvitykset

Oheismateriaali

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Tiedoksi
Kaupunginkanslia
Kaupunkiympäristön toimiala
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 04.03.2019 § 154
HEL 2018-006014 T 00 04 01

Päätös
Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle 11.3.2019 saakka.
Käsittely
04.03.2019 Pöydälle
Asian aikana kuultavana oli projektipäällikkö Minttu Perttula. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle 11.3.2019
saakka Marcus Rantalan ehdotuksesta.
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Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori
Lisätiedot
Minttu Perttula, projektipäällikkö, puhelin: 310 36171
minttu.perttula(a)hel.fi

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto 11.06.2018 § 37
HEL 2018-006014 T 00 04 01

Päätös
Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto merkitsi tiedoksi tilannekatsauksen Helsingin merellisen strategian ja siihen liittyvän toimintaohjelman
laatimisesta.
Käsittely
11.06.2018 Ehdotuksen mukaan
Asian aikana kuultavana oli erityisasiantuntija Ulla Tapaninen.
Esittelijä
elinkeinojohtaja
Marja-Leena Rinkineva
Lisätiedot
Minttu Perttula, projektipäällikkö, puhelin: 310 36171
minttu.perttula(a)hel.fi
Ulla Tapaninen, erityisasiantuntija, puhelin: 0505258131
ulla.tapaninen(a)hel.fi
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§ 189
Valtuutettu Petra Malinin toivomusponsi pysäkeistä Kalasataman
hyvinvointi- ja terveyskeskuksen lähellä
HEL 2018-007087 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston
13.6.2018 hyväksymän toivomusponnen (Petra Malin) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä
tiedoksi muille valtuutetuille.
Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Marja-Leena Rinkineva
Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Käsitellessään 13.6.2018 Kalasataman raitioteiden yleissuunnitelmaa
kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla seuraavan toivomusponnen:
’Hyväksyessään kaupunginhallituksen esityksen kaupunginvaltuusto
edellyttää samalla, että jatkovalmistelussa osoitetaan suunnitelman
puitteissa paras ja saavutettavin pysäkkiratkaisu linjastolle Kalasataman hyvinvointi- ja terveyskeskuksen asiakkaiden kannalta.’ (Petra Malin)
Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n 4 momentin mukaan Khn on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta
tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.
Toivomusponnen johdosta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan ja
liikenneliikelaitoksen johtokunnan lausunnot.
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Kalasataman raitiotien pysäkki tulee sijoittumaan Kalasataman metroaseman alapuolelle ja kauppakeskus Redin viereen Hermannin rantatielle. Pysäkin pohjoispään korotettu suojatie yhdistää metroaseman läntisen sisäänkäynnin kauppakeskuksen sisäänkäyntiin. Pysäkki ja katujärjestelyt tehdään esteettömyysvaatimukset täyttäviksi. Ennen raitiotien rakentamista pysäkki on Kalasataman aluetta palvelevan bussiliikenteen käytössä.
Pysäkiltä on kaksi vaihtoehtoista kävelyreittiä Kalasataman terveys- ja
hyvinvointikeskukseen. Ulkoreitti Hermannin rantatien ja Työpajankadun kautta on noin 260 m ja sisäreitti noin 230 m kauppakeskus Redin
läpi osin sisätiloissa. Sisäreitti on käytettävissä metron kulkuaikoina.
Pysäkin siirtäminen lähemmäs Työpajankatua sekä terveys- ja hyvinvointikeskusta ei käytännössä ole mahdollista mm. Rediin liittyvien ilmanvaihtokuilu- ym. rakenteiden takia. Raitioliikenteelle on suunniteltu
kääntöpaikka metroaseman pohjoispuolelle, mutta toistaiseksi kääntöraiteelle ei ole suunniteltu säännöllistä liikennettä.
Metroaseman rinnalla Itäväylän tunnelissa on nyt bussilinjojen 58 ja
551 (tulevat runkolinjat 500 ja 510), 16 ja useiden Itä-Helsingin yölinjojen pysäkit. Toistaiseksi terveys- ja hyvinvointikeskusta lähinnä olevat
bussipysäkit ovat Työpajankadulla Hermannin rantatien risteyksen länsipuolella. Vilhonvuorenkadun jatkeen valmistuttua (arviolta vuodenvaihteessa 2021-2022) kaikki Kalasatamassa liikennöivät bussilinjat
siirtyvät käyttämään Hermannin rantatien bussipysäkkejä.
Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Marja-Leena Rinkineva
Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 04.03.2019 § 160
HEL 2018-007087 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle 11.3.2019 saakka.
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Käsittely
04.03.2019 Pöydälle
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle 11.3.2019
saakka Paavo Arhinmäen ehdotuksesta.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 07.02.2019 § 24
HEL 2018-007087 T 00 00 03

Lausunto
Liikenneliikelaitoksen johtokunta antoi seuraavan lausunnon valtuutettu
Petra Malinin ponteen (HEL 2017-010555 T 08 00 02) koskien Kalasataman terveyden- ja hyvinvoinnin keskuksen saavutettavuutta tulevalta
Kalasataman raitiotien pysäkiltä:
HKL vastaa tällä hetkellä Kalastaman raitiotien hankesuunnittelun valmistelusta, joka kestää alustavasti vuoden 2020 loppuun. Yleisten töiden lautakunta on vuonna 2015 (33/2015) vahvistanut Kalastaman
keskuksen alueen katusuunnitelmat, joissa on määritelty Kalastaman
keskuksen pysäkki sijoitettavaksi Hermannin rantatielle Kalasataman
keskuksen kohdalle. Kulku terveyden- ja hyvinvoinnin keskuksesta pysäkille tapahtuu Työpajankadun kautta tai Kalasataman keskuksen läpi.
Hermannin rantatielle sijoittuva pysäkki tehdään HKL:n ja Helsingin esteettömyysvaatimukset täyttäväksi pysäkiksi. Pysäkki sijaitsee osin
sääsuojassa yläpuolella kulkevan metrosillan alla. Pysäkille on esteetön kulkuyhteys sekä katua pitkin että Kalasataman keskuksen läpi. Katujärjestelyt tehdään Helsingin esteettömyysohjeistuksen mukaisesti
osana Kalasataman alueen katujen rakentamista.
HKL pyrkii hankesuunnitelmassa vaikuttamaan mahdollisuuksien mukaan myös sellaisiin katu-urakkaan kuuluviin järjestelyihin, jotka vaikuttavat kulkuun raitiotiepysäkille. Lisäksi HKL osallistuu Kalasataman
alueen opastusten suunnitteluun mm. Redin yhteiskäyttöyhtiön kautta
siten, että kulku raitiotiepysäkiltä terveyden- ja hyvinvoinnin keskukseen on helposti löydettävissä.
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yksikön johtaja
Artturi Lähdetie
Lisätiedot
Artturi Lähdetie, yksikön johtaja, puhelin: 310 35245
artturi.lahdetie(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 06.11.2018 § 538
HEL 2018-007087 T 00 00 03

Lausunto
Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon:
Yleistä
Kalasataman raitiotien pysäkki sijoittuu Kalasataman keskuksessa metroaseman alapuolelle ja kauppakeskus Redin viereen Hermannin rantatielle. Pysäkin pohjoispäässä on korotettu suojatie, joka yhdistää metroaseman läntisen sisäänkäynnin kauppakeskuksen sisäänkäyntiin.
Sama pysäkki on ennen raitiotien rakentamista Kalasataman aluetta
palvelevan bussiliikenteen käytössä. Raitiovaunun pysähtymispaikat sijoitetaan pohjoispään suojatien lähelle.
Pysäkiltä on kaksi vaihtoehtoista kävelyreittiä Kalasataman terveys- ja
hyvinvointikeskukseen. Ulkoreitti kulkee Hermannin rantatien vartta
Työpajankadun risteykseen asti, josta käännytään Työpajankadulle
itään kohti terveys- ja hyvinvointikeskusta. Tämä reitti on noin 260 metriä pitkä. Toinen reitti kulkee kauppakeskus Redin läpi osin sisätiloissa
Kalasatamankadulle ja on käytettävissä metron kulkuaikoina. Tämän
reitin pituus on noin 230 metriä. Molemmat reitit sisältävät Hermannin
rantatiellä yhden ajoradan ylityksen ja Työpajankadun ylityksen suojateitä pitkin. Molemmat suojatiet ovat korotettuja. Työpajankadun keskikoroke on tavanomaista leveämpi. Kalasataman keskus sekä Redi ovat
esteettömyyden erikoistasoa.
Raitiotien pysäkin siirtäminen Hermannin rantatiellä lähemmäs Työpajankatua, metroaseman suojatien pohjoispuolelle, olisi teoreettisesti
mahdollista ainoastaan etelän suunnan pysäkille ja silloinkin pysäkki
katkaisee pyöräliikenteen ylityspaikan Hermannin rantatiellä. Pohjoisen
raiteen vieressä on Rediin liittyviä ilmanvaihtokuiluja ym. rakenteita,
jotka estävät pysäkkilaiturin rakentamisen.
Pysäkin siirtäminen Työpajankadun pohjoispuolelle on mahdotonta,
koska Redin pysäköintilaitoksen rampit nousevat kadulle radan vieressä eikä tilaa pysäkeille ole. Pysäkin siirtäminen kauemmas metroasePostiosoite
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man kohdalta olisi myös joukkoliikennejärjestelmän toiminnan kannalta
merkittävä heikennys, koska kyseessä on keskeinen vaihtopaikka.
Raitioliikenteelle on suunniteltu kääntöpaikka metroaseman pohjoispuolelle. Kääntöpaikan seisontaraide tulee sijoittumaan terveys- ja hyvinvointikeskuksen viereen Kalasatamankadulla, mutta ainakaan toistaiseksi kääntöraiteelle ei ole suunniteltu säännöllistä liikennettä. Se voi
toimia varakääntöpaikkana ja tilapäisenä päätepysäkkinä esimerkiksi
Laajasalon raitiolinjoille, jos kulku Nihdistä keskustan suuntaan on estynyt. Kalasataman ja Pasilan välistä raitioliikennettä ei ole tarkoituksenmukaista ohjata kääntösilmukan kautta, koska se lisää matka-aikaa
ja sen vaihtelua sekä haittaa muun liikenteen sujuvuutta Hermannin
rantatien liittymissä.
Metroaseman uusi itäinen sisäänkäynti johtaa kauppakeskus Redin läpi
kaksia liukuportaita pitkin katutasoon ja Kalasatamankadulle, josta on
lyhyt matka terveys- ja hyvinvointikeskuksen sisäänkäynnille. Yhteydet
ovat käytössä metron liikennöintiaikojen mukaisesti. Metroaseman rinnalla Itäväylän tunnelissa on bussilinjojen 58 ja 551 (tulevat runkolinjat
500 ja 510), 16 ja useiden Itä-Helsingin yölinjojen pysäkit.
Länteen menevien bussien pysäkiltä yhteys kauppakeskuksen läpi Kalasatamankadulle kulkee metroaseman kautta ja on auki metron aukioloaikojen mukaan. Lisäksi pysäkiltä pääsee katutasoon Kulosaaren sillan puolelta kulkevan rampin kautta Capellan puistotielle vuorokauden
ympäri. Itään menevien bussien pysäkiltä reitti kauppakeskuksen läpi
Kalasatamankadulle on käytössä arkisin kello 05.00-02.30 ja viikonloppuisin ja arkipyhinä vuorokauden ympäri.
Katutasossa terveys- ja hyvinvointikeskusta lähimmät bussipysäkit sijaitsevat Hermannin rantatiellä (ensin tulevien raitiotiepysäkkien kohdalla, myöhemmin kadun reunoilla) ja toistaiseksi Työpajankadulla rantatien risteyksen länsipuolella. Vilhonvuorenkadun jatkeen valmistuttua
(arviolta vuodenvaihteessa 2021-22) kaikki Kalasatamassa liikennöivät
bussilinjat siirtyvät käyttämään Hermannin rantatien bussipysäkkejä.
30.10.2018 Pöydälle
23.10.2018 Pöydälle
Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot
Niko Setälä, liikenneinsinööri: 310 37031
niko.setala(a)hel.fi
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§ 190
Valtuutettujen Maria Ohisalon, Fatim Diarran, Mari Holopaisen ja
Petrus Pennasen toivomusponnet nuorten vaikuttamisjärjestelmä
Ruudin kehittämiseksi
HEL 2018-005170 T 00 00 03
HEL 2018-005442, HEL 2018-005436, HEL 2018-005431 ja HEL 2018-011176

Päätös
Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston
25.4.2018 hyväksymien toivomusponsien (Maria Ohisalo, Fatim Diarra,
Mari Holopainen ja Petrus Pennanen) sekä kaupunginvaltuuston
24.10.2018 hyväksymän toivomusponnen (Maria Ohisalo) johdosta
tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponsien ehdottajille sekä tiedoksi muille valtuutetuille.
Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Marja-Leena Rinkineva
Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054
leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3
4
5
6
7

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto (valtuutettu Diarra).pdf
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto (valtuutettu Diarra).pdf
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto (valtuutettu Holopainen).pdf
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto (valtuutettu Holopainen).pdf
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto (valtuutettu Pennanen).pdf
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnanlausunto (valtuutettu Ohisalo, tp
5).pdf
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto (valtuutettu Ohisalo tp
5).pdf

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Otteet
Ote
Ponnen ehdottajat

Otteen liitteet
Esitysteksti

Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
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Esittelijän perustelut
Käsitellessään 25.4.2018 nuorten aloitteita 1.7.-31.12.2017 väliseltä
ajalta kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla seuraavat toivomusponnet:
1.
Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään keinoja, joilla nuorten
edustajat pääsevät lakisääteisten nuorisovaltuustojen (muissa kunnissa) tavoin olemaan läsnä kaupunginvaltuuston ja lautakuntien kokouksissa, ja kuinka heillä olisi myös mahdollisuus rajattuun määrään puheenvuoroja valtuuston kokouksissa ja lautakunnissa. (Maria Ohisalo)
2.
Selvitetään mahdollisuutta saada Helsinkiin Turun ja Vantaan kaupungin kaltainen kummivaltuutettumalli, jossa nuorisoneuvoston jäsenillä
on omat kummivaltuutetut tai jossa nuorisoneuvostolle valitaan tietty
määrä kummivaltuutettuja, jotta tieto liikkuu paremmin valtuuston ja
kunnan nuorten välillä. (Fatim Diarra)
3.
Selvitetään mahdollisuudet vastata nuorten aloitteisiin mahdollisimman
pian ja viimeistään kolmen kuukauden kuluessa. (Mari Holopainen)
4.
Hyväksyessään kaupunginhallituksen päätösehdotuksen kaupunginvaltuusto pyytää selvittämään nuorten Ruuti.net -aloitejärjestelmän siirtämisen oikeusministeriön kuntalais.fi -palvelun alustalle. (Petrus Pennanen)
Käsitellessään 24.10.2019 nuorten aloitteita 1.1.-30.6.2018 väliseltä
ajalta kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla seuraavan toivomusponnen:
5.
Merkitessään tiedoksi nuorten aloitteet kaupunginvaltuusto edellyttää,
että kaupunki selvittää mahdollisuuksia kehittää tiedotusta nuorten aloitekanavasta. Aloitekanavaan ja sen käyttöön olisi hyvä tutustua yhdessä esimerkiksi yhteiskuntaopin tunneilla ja opettajilla olisi oltava parempi tietopohja kanavasta, jotta tieto leviäisi nuorten keskuudessa.
(Maria Ohisalo)
Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyPostiosoite
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väksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.
Taustaa
Toivomusponsista on pyydetty lausunnot kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta sekä kasvatus- ja koulutuslautakunnalta lukuun ottamatta valtuutettu Pennasen pontta, josta lausunto on kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta. Lautakuntien lausunnoissa on kuvattu nuorille tarjottavia
vaikuttamisen mahdollisuuksia. Näistä muodostuva kokonaisuus on
nuorten vaikuttamisjärjestelmä Ruuti. Ruudin tavoitteena on, että jokaisella helsinkiläisellä nuorella on vähintään yksi vaikuttamisen kokemus
vuodessa. Vaikuttamisen mahdollisuuksista on haluttu tehdä mahdollisimman helppoja ja monipuolisia. Ruudin toimintamuotoja ovat olleet
Ruudin ydinryhmä, myöhemmin nuorisovaltuusto, koulujen oppilaskunnat, erilaiset nuorten toimintaryhmät sekä erityisesti päättäjien ja nuorten tapaamisiin keskittyvät tapahtumat. Järjestelmää on täydennetty
kaupunginvaltuuston päätöksillä nuorten aloiteoikeudella ja sekä nuorten osallistuvalla budjetoinnilla.
Nyt käsiteltävät toivomusponnet sisältävät ehdotuksia nuorten vaikuttamisjärjestelmän kehittämisestä edelleen, ja ne on siksi koottu yhteen
esitykseen. Moniin toivomusponsissa esitetyistä ehdotuksista on löydetty ratkaisuja vuoden 2018 aikana tehdyn kehittämistyön myötä.
Vastaus valtuutettu Ohisalon toivomusponteen (nro 1) ja valtuutettu Diarran toivomusponteen
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ja kasvatus- ja koulutuslautakunta
kannattivat lausunnoissaan kokeilua, jossa nuorille myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus kaikkien toimialalautakuntien kokouksissa kevään
2019 ajan. Kokeilu, jossa nuorisoneuvoston edustajilla on läsnäolo- ja
puheoikeus kaupungin neljässä toimialalautakunnassa, on parhaillaan
käynnistymässä. Kuhunkin lautakuntaan on osoitettu yksi varsinainen
edustaja ja kaksi varaedustajaa, jotka ovat nuorisoneuvoston jäseniä.
Nuorisoneuvoston edustajat tulevat ensimmäistä kertaa mukaan lautakuntien kokouksiin helmi-maaliskuussa.
Osana kokeilun toteuttamista ovat lautakuntakohtaiset kummit, jotka tulevat auttamaan nuoria lautakuntatyöskentelyssä. Kulttuuri- ja vapaaaikalautakunnan lausunnosta ilmenee, että nuorisoneuvosto on kannattanut kummivaltuutettumallia, ja ehdottanut ohjeistuksen laatimista
asiassa. Nyt käynnistyvän kokeilun yhteydessä kaupunginkanslia onkin
antanut ohjeet nuorisoneuvoston edustajien tukemisesta lautakuntatyössä ja kummien valinnasta. Kummina voi toimia useita henkilöitä
yhdessä tai vuorotellen. Toimialalautakunnissa on nyt valittu kummit
kokeilua varten.
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Kokeilua tullaan arvioimaan sekä välikeskusteluin että kokeilun päättyessä tehtävällä palautekyselyllä. Tavoitteiden saavuttamisen lisäksi
arvioidaan lautakuntatyöskentelyn kuormittavuutta nuorille, käytännön
järjestelyjen toimivuutta ja kaikkien lautakuntien työskentelyyn osallistuneiden kokemuksia.
Vastaus valtuutettu Holopaisen toivomusponteen
Ohjeellinen määräaika nuorten aloitteisiin vastaamiseksi on maksimissaan kolme kuukautta. Kirjaamo kirjaa tämän määräajan asiankäsittelyjärjestelmään. Tästä aikarajasta on erikseen muistutettu vastausten
valmistelijoita ja määräaikaa on pääsääntöisesti noudatettu.
Valtuutettu Holopaisen toivomusponnen johdosta antamassaan lausunnossa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta korostaa sitä, että nuorten
aloitteilla ja niiden käsittelyllä on demokratiakasvatuksellinen rooli. Lautakunta suosittelee, että vastauksen valmistelija on henkilökohtaisesti
yhteydessä nuoreen vastausta valmistellessaan. Kaupunginkanslia on
ohjeistanut valmistelua tämän mukaisesti; kun toimialalta pyydetään
lausuntoa nuoren aloitteesta, on lausuntopyyntöön kirjattu suositus ottaa aloitteen tekijään henkilökohtaisesti yhteyttä. Näin on useiden aloitteiden käsittelyn yhteydessä meneteltykin. Nuoren yhteystieto, useimmiten sähköpostiosoite, ilmenee pääsääntöisesti aloitteesta ja on tarvittaessa saatavissa myös aloitejärjestelmää hallinnoivalta nuorisopalvelujen henkilökunnalta.
Vastaus valtuutettu Pennasen toivomusponteen
Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta toteaa toivomusponnen johdosta antamassaan lausunnossa, että aloitejärjestelmän kehittämisen omistajuus on ollut kaupungilla, kun nuorten aloitteiden jättämisen kanavana
on nuorisopalveluiden ylläpitämä ruuti.net. Lautakunta pitää tätä ratkaisua perusteltuna myös jatkossa. Kuntalaisaloite.fi -palvelun käyttöön
liittyy myös seikkoja, joiden vuoksi siihen siirtyminen olisi ongelmallista.
Lautakunta viittaa Kuntalaisaloite.fi -palvelun vaatimaan vahvaan tunnistautumiseen, joka vaatii esimerkiksi pankkitunnuksia, joita kaikilla
nuorilla ei ole. Järjestelmä mahdollistaa myös sähköpostikirjautumisen,
mutta nuorten aloitteiden erottaminen muista Kuntalaisaloite.fi -palveluun jätetyistä aloitteista muodostuu tuolloin ongelmaksi. Kuntalaisaloite.fi ei siten sovellu nuorten aloitteiden jättämisen kanavaksi. Ruuti.net
tarvitsee kuitenkin kehittämistä. Nuorisopalveluiden tavoitteena on rakentaa järjestelmä, jossa aloitteet, palautteet ja projektiavustukset ohjautuisivat nykyistä paremmin oikeisiin kanaviin.
Vastaus valtuutettu Ohisalon toivomusponteen nro 5
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Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ja kasvatus- ja koulutuslautakunta
viittaavat lausunnoissaan perusopetuksen ja lukio-opetuksen opetussuunnitelmaan. Opetussuunnitelmassa painotetaan vaikuttamisen oppimista kokemuksen kautta. Opetussuunnitelman pedagogiset linjaukset ohjaavat kouluja kehittämään toimintatapojaan niin, että oppilaiden
osallisuus toteutuu. Nuorten aloitekanava on yksi vaikutuskanava, johon kouluissa tutustutaan.
Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan lausunnossa todetaan, että asian
valmisteluvaiheessa on tavattu Helsingin nuorisoneuvoston edustajia.
Nuorisoneuvosto näkee kunnallisten vaikuttamisen kanavien käsittelyn
opetuksessa erittäin tärkeänä. Opetukseen integroinnin lisäksi aloitekanavasta on tärkeää tiedottaa myös suoraan nuorille, esimerkiksi
kohdennettuna markkinointina sosiaalisessa mediassa.
Ruudin viestintäbudjetti on kohdistettu pitkälti nuorisoneuvoston vaaleihin. Jatkossa on tarkasteltava mahdollisuuksia panostaa myös aloitekanavasta tiedottamiseen. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunnossa todetaan edelleen, että nuorten aloitejärjestelmää ja siitä tiedottamista tulee kehittää rinnakkain nuorten osallistuvan budjetoinnin, projektiavustusjärjestelmän, oppilas- ja opiskelijakuntatoiminnan sekä nuorisoneuvoston toiminnan kanssa. Parhaillaan on käynnissä strategiatyö, jonka tavoitteena on yhdistää kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan
nuorisopalveluiden RuutiBudjetti, kasvatuksen ja koulutuksen toimialan
Ruutiraha sekä Helsingin osallistuva budjetointi nuoren kannalta yhtenäiseksi prosessiksi, joka toteutetaan alueittain nuorisopalveluiden,
koulujen ja oppilaitosten yhteistyönä. Tässä yhteydessä tarkastellaan
myös mahdollisuutta siirtää nuorten aloitekanava ruuti.net/aloitteet -sivulta kaupunkiyhteiselle omastadi.hel.fi -alustalle.
Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Marja-Leena Rinkineva
Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054
leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet
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5).pdf

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Otteet
Ote
Ponnen ehdottajat

Otteen liitteet
Esitysteksti

Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 04.03.2019 § 161
HEL 2018-005170 T 00 00 03

HEL 2018-005442, HEL 2018-005436, HEL 2018-005431 ja HEL 2018-011176

Päätös
Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle 11.3.2019 saakka.
Käsittely
04.03.2019 Pöydälle
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle 11.3.2019
saakka Maria Ohisalon ehdotuksesta.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054
leena.mickwitz(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 30.10.2018 § 233
HEL 2018-005170 T 00 00 03

Lausunto
Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi seuraavan lausunnon:
Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää kannatettavana asiana sitä, että
kaikissa lautakunnissa kokeillaan nuorten läsnäolo- ja puheoikeutta
kevään 2019 ajan. Lautakunta näkee tärkeänä, että opetussuunnitelPostiosoite
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mien mukaisesti kannustetaan ja tuetaan nuorten osallisuutta demokraattisissa päätöksenteon prosesseissa. Kasvatuksessa ja koulutuksessa tuetaan nuorten kuulemista tasa-arvoisesti ja kunnioitetaan nuorten oikeutta vapaasti ilmaista omat näkemyksensä kaikissa itseään
koskevissa asioissa. Nuorisolain mukaan nuorten on voitava osallistua
paikallista ja alueellista nuorisotyötä ja -politiikkaa koskevien asioiden
käsittelyyn. Lisäksi nuoria on kuultava heitä koskevissa asioissa. Opetuksessa painotetaan ihmisoikeuksia toteuttavaa demokraattista toimintakulttuuria, joka luo perustan oppilaan kasvulle aktiiviseksi, aloitteelliseksi, yhteistyökykyiseksi ja osallistuvaksi kansalaiseksi. Nuoret opiskelevat jo kouluissaan vaikuttamisen toimintatapoja. Kasvatus- ja koulutuslautakunta haluaa edistää nuorten yhteisöllistä toimintaa ja osallisuutta laajemmassa mittakaavassa.
Nuorten oppilas- ja opiskelijakuntien hallitukset ja muut osallisuusryhmät toimivat yhteistyössä koko koulun tai oppilaitoksen henkilöstön,
huoltajien ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Oppilaskunnat ja
nuorisoneuvoston edustajat osallistuvat kaupungin nuorten vaikuttamisjärjestelmän Ruuti-toimintaan ja toteuttavat Ruutirahan käytöstä omissa
kouluissaan tai oppilaitoksissaan. Opetussuunnitelmissa todetaan, että
yhteistyö eri hallinnonalojen, järjestöjen, yritysten ja muiden toimijoiden
kanssa antaa oppilaille mahdollisuuden koulun ulkopuolella tapahtuvan
vaikuttamistoiminnan harjoitteluun ja syventää käsityksiä yhteiskunnasta ja kansalaisyhteiskunnassa toimimisesta.
Helsinkiläisissä peruskouluissa, lukioissa ja ammatillisessa koulutuksessa edistetään alueellista, kulttuurista ja sosiaalista yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Yhteisön jäsenet tulevat kohdatuiksi ja kohdelluiksi
samanarvoisina. Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon periaatteiden mukaisesti nuorten edustajia on hyvä olla useampi jokaista lautakuntaa
kohden ja monipuolisesti niin, että ketään ei syrjitä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen
toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan,
vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Nuorille tulee tarjota lautakuntatyöskentelyä varten riittävästi perehdytystä sekä heidän tarvitsemaansa apua ja tukea.
Kasvatus- ja koulutuslautakunta haluaa edistää kaikkien nuorten yhteiskunnallista osallisuutta ja luoda heille monipuolisia mahdollisuuksia
osallistua kaupunkinsa päätöksentekoon ja toimintatapojen kehittämiseen. Nuoria tulee rohkaista ilmaisemaan mielipiteensä, osallistumaan
yhteisistä asioista päättämiseen sekä toimimaan vastuullisesti yhteisöissä ja yhteiskunnassa. Helsingin nuorisoneuvosto on kuntalain 26
§:n mukainen nuorten virallinen vaikuttajaryhmä. Nuorisoneuvosto tulee myös ottaa mukaan lasten ja nuorten osallistumisen ja kuulemisen
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kehittämiseen kunnassa myöntämällä heille läsnäolo- ja puheoikeus
lautakunnissa.
Kaupungin johtoryhmä teki päätöksen 24.9.2018 käynnistää kevätkauden 2019 kestävä nuorten läsnäoloa ja puheoikeutta koskeva kokeilu.
Kokeilu toteutetaan kaikissa lautakunnissa, joissa kokeillaan eri menetelmiä, jotta saadaan erilaisia kokemuksia ja voidaan tehdä oikeaa arviointia. Kokeilu on arvioitava eri näkökulmista, ottaen huomioon nuorten, viranhaltijoiden sekä luottamushenkilöiden kokemukset. Kokeilun
aikana tulee huolehtia siitä, ettei työskentely aiheuta haittaa nuorten
koulunkäynnille tai opiskelulle. Kokeilun suunnittelu sekä arviointi tulee
tehdä yhteistyössä nuorisoneuvoston kanssa, niin että nuoret pääsevät
aidosti vaikuttamaan heille tärkeän asian kehittämistyöhön. Osallisuus
ja demokraattinen toiminta luovat perustaa nuorten kasvulle aktiiviseen
kansalaisuuteen. Kasvatus- ja koulutuslautakunta kannattaa, että kevään 2019 kokeilujakson arvioinnin perusteella päätetään kaupunkitasolla nuorten läsnäolosta ja puheoikeudesta lautakunnan kokouksissa.
Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen
Lisätiedot
Ilona Taimela, opetuskonsultti, puhelin: 310 21878
ilona.taimela(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 16.10.2018 § 202
HEL 2018-005170 T 00 00 03

Lausunto
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää kannatettavana asiana sitä, että kaikissa lautakunnissa kokeillaan nuorten läsnäolo- ja puheoikeutta
kevään 2019 ajan. Lautakunta näkee tärkeänä, että Ruudin toimintaperiaatteet, erityisesti taitojen oppiminen, toisten hyväksi toimiminen sekä
tasa-arvo ja yhdenvertaisuus, otetaan kokeilun suunnittelussa huomioon. Nuorten edustajia on hyvä olla useampi jokaista lautakuntaa
kohden, ja heidän joukossaan on oltava eri sukupuolten edustajia. Nuorille tulee tarjota lautakuntatyöskentelyä varten riittävästi perehdytystä
sekä heidän tarvitsemaansa apua ja tukea, ja kokeilun aikana tulee
huolehtia siitä, ettei työskentely aiheuta haittaa nuorten koulunkäynnille
tai opiskelulle. Kokeilun suunnittelu sekä arviointi tulee tehdä yhteistyössä nuorisoneuvoston kanssa, niin että nuoret pääsevät aidosti vaikuttamaan heille tärkeän asian kehittämistyöhön.
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Helsingin nuorisoneuvosto on kuntalain 26 §:n mukainen nuorten virallinen vaikuttajaryhmä. Lain mukaan nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava
nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä ja huolehdittava
sen toimintaedellytyksistä. Nuorisovaltuustolle tai vastaavalle vaikuttajaryhmälle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen
toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan
asioissa, joilla on merkitystä kunnan asukkaiden hyvinvointiin, terveyteen, opiskeluun, elinympäristöön, asumiseen tai liikkumiseen sekä
muissakin asioissa, joiden nuorisovaltuusto arvioi olevan lasten ja nuorten kannalta merkittäviä. Nuorisovaltuusto tai sitä vastaava ryhmä tulee
myös ottaa mukaan lasten ja nuorten osallistumisen ja kuulemisen kehittämiseen kunnassa.
Helsingin nuorten vaikuttamisjärjestelmä Ruuti uudistettiin vuoden 2018
alusta kaupunginhallituksen päätöksellä. Uudistuksessa määriteltiin
Ruudille neljä keskeistä toimintamuotoa sekä uudet toimintaperiaatteet.
Uudistuksessa muutettiin Helsingin nuorten vaikuttajaryhmän, eli aiemmin Ruudin ydinryhmän, nimi Helsingin nuorisoneuvostoksi, sen jäsenten määrä vuodesta 2019 alkaen 30 jäseneksi, ja toimintakausi
vuodesta 2020 alkaen kahdeksi vuodeksi. Kaikki nämä muutokset saivat alkunsa nuorten aloitteesta ja ne valmisteltiin yhteistyössä nuorten
kanssa.
Ruudin uudistuksen yhteydessä valmisteltiin myös esitys nuorten puheoikeudesta kaupunginvaltuuston kokouksiin silloin, kun kaksi kertaa
vuodessa ovat käsittelyssä nuorten tekemät aloitteet. Tämä läsnäoloja puheoikeus myönnettiin kaupungin hallintosäännön 17.4.2018 voimaan tulleella muutoksella. Nuorisoneuvoston jäsenten keskuudessa
läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen on koettu erityisen tärkeänä ja
nuorten vaikuttamismahdollisuuksia vahvistavana uudistuksena.
Läsnäolo- ja puheoikeus kaupungin lautakunnissa ja sen puuttuminen
nuorten edustajilta on ollut kriittisenä keskustelunaiheena Helsingin
nuorisoneuvostossa ja sitä edeltävässä Ruudin ydinryhmässä jo pitkään. Läsnäolo- ja puheoikeuden puuttumista Helsingin nuorten vaikuttajaryhmältä on arvosteltu myös Suomen nuorisovaltuustojen liiton Nuva ry.:n toimesta useampaan otteeseen. Keväällä 2018 Helsingin nuorisoneuvostossa perustettiin erityinen työryhmä, joka valmisteli asiasta
kannanoton kaupungin johtoryhmälle. Sen keskeinen vaatimus oli puhe- ja läsnäolo-oikeuden myöntäminen nuorisoneuvoston jäsenille Helsingin kaupungin lautakuntiin ja kaupunginvaltuustoon. Kannanotto sisälsi myös esityksen perustelut, siihen liittyvät keskeiset kysymykset
sekä nuorten omat ratkaisuehdotukset niille. Myös Nuorisovaltuustojen
liiton Uudenmaan piiri lähetti kaupungille oman kannanottonsa Helsingin nuorisoneuvoston lautakunta- ja valtuustopaikkojen puolesta.
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Syksyn 2018 aikana on nuorten läsnäolo- ja puheoikeuden selvittämistä käsitelty kaupungin johtoryhmässä kaksi kertaa. Johtoryhmän
13.8.2018 tekemän päätöksen mukaisesti asiassa on edetty kahdessa
vaiheessa. Ensimmäisenä laadittiin johtoryhmälle kattava selvitys siitä,
millaisia nuorten puhe- ja läsnäolo-oikeutta kunnallisissa toimielimissä
koskevia käytäntöjä muissa kaupungeissa on ja millaisia kokemuksia
niistä on saatu. Selvitys toteutettiin kyselyillä, jotka suunnattiin Helsingin jälkeen yhdeksän suurimman kaupungin nuorisovaltuustojen jäsenille, sekä niille kaupungin työntekijöille, jotka valmistelevat ja toimivat
esittelijöinä toimielimissä, toimielimien puheenjohtajille sekä muille nuorisovaltuustojen kanssa työskenteleville.
Valmistunut selvitys käsiteltiin kaupungin johtoryhmässä 24.9.2018, jolloin johtoryhmä teki päätöksen käynnistää kevätkauden 2019 kestävä
nuorten läsnäoloa ja puheoikeutta koskeva kokeilu. Esitys kokeilusta
valmistellaan niin, että se toteutetaan kaikissa lautakunnissa, joissa kokeillaan eri menetelmiä, jotta saadaan erilaisia kokemuksia ja voidaan
tehdä oikeaa arviointia. Kokeilu on arvioitava eri näkökulmista, ottaen
huomioon nuorten, viranhaltijoiden sekä luottamushenkilöiden kokemukset. Kokeiluun osallistuvien nuorten sukupuoli on merkityksellinen
nuorisoneuvoston edustajien valinnassa, jossa on noudatettava tasaarvoa. Kokeilun valmistelu jatkuu kaupunginkanslian ja kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan yhteistyönä osallistaen sopivalla tavalla nuorisoneuvostoa ja muita toimialoja sekä huolehtien viestinnän suunnittelusta.
Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka
Lisätiedot
Katri Kairimo, aluepäällikkö, puhelin: 310 71579
katri.kairimo(a)hel.fi
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§ 191
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
Päätös
Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa
seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 10
kaupunginhallituksen jaostot
- konsernijaosto
- elinkeinojaosto

4.3.2019

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta

5.3.2019

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
- kulttuuri- ja kirjastojaosto
- liikuntajaosto
- nuorisojaosto
sosiaali- ja terveyslautakunta
- sosiaali- ja terveysjaosto

5.3.2019

5.3.2019

5.3.2019

7.3.2019

johtokunnat
- palvelukeskusliikelaitos
- taloushallintopalveluliikelaitos
- työterveysliikelaitos
- rakentamispalveluliikelaitos
- liikenneliikelaitos

6.3.2019
7.3.2019

keskusvaalilautakunta yleishallinnon osalta

5.3.2019

pormestari
apulaispormestarit
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- kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
- kaupunkiympäristön toimiala
- kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
- sosiaali- ja terveystoimiala
kaupunginkanslian viranhaltijat
henkilöstökassatoimikunta
Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Marja-Leena Rinkineva
Lisätiedot
Victor Andersson, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027
victor.andersson(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Marja-Leena Rinkineva
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 170, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 184, 185, 186, 188,
189, 190 ja 191 §:t.
Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian
valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §
2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Pöytäkirjan 174, 178, 179, 180, 181, 182 ja 187 §:t.
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä
 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon
määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän
kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on
nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen
päivän kuluttua viestin lähettämisestä.
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Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä,
joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.
Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:
Sähköpostiosoite: helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava






päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
oikaisuvaatimuksen tekijä
millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään
vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä.
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.
3
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Pöytäkirjan 183 §.
Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.
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Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §
ANVISNINGAR FÖR SÖKANDE AV ÄNDRING
1
FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING
171 § i protokollet.
Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller
verkställighet.
Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen
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Kaupunginhallitus

Jan Vapaavuori
puheenjohtaja

Jenni Björksten
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Kaisa Hernberg
esteellinen: 184 §

Marcus Rantala

Nasima Razmyar

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 25.03.2019.
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