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§ 248
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätös
Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.
Samalla kaupunginhallitus päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Anni
Sinnemäen ja Silja Borgarsdóttir Sandelinin sekä varatarkastajiksi Paavo Arhinmäen ja Nasima Razmyarin.
Käsittely
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuksesta
valita pöytäkirjantarkastajaksi Marcus Rantalan sijasta Silja Borgarsdóttir Sandelinin.
Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Kaupunginhallitus päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi
ja päätösvaltaiseksi.
Samalla kaupunginhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Anni
Sinnemäen ja Marcus Rantalan sekä varatarkastajiksi Paavo Arhinmäen ja Nasima Razmyarin.
Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 249
V 24.4.2019, Luottamushenkilöiden taloudelliset etuudet
HEL 2019-002278 T 00 00 02

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättää luottamushenkilöiden taloudellisista etuuksista liitteen 1 mukaisesti 1.5.2019 lukien.
Samalla kaupunginvaltuusto kumoaa päätöksellä 17.5.2017, 238 § hyväksytyt luottamushenkilöiden taloudelliset etuudet.
Käsittely
Kirjoitusvirheen korjaus (HL 51 §, 23.4.2019)
Liitteestä 1 kaupungin toimielinten palkkioita koskevaa kohtaa on korjattu toimialalautakuntien osalta siten, että vuosipalkkio maksetaan
voimassa olevaa päätöstä vastaten myös jäsenelle. Kirjoitusvirhe on
syntynyt aikaisempaa päätöstä kopioitaessa. Perustelujen mukaisesti
nykytilaa palkkioiden osalta ei ole ollut tarkoitus muuttaa.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Lauri Menna, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36012
lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004
mari.tammisto(a)hel.fi

Liitteet
1

Luottamushenkilöiden taloudelliset etuudet (23.4.2019 kirjoitusvirhe
korjattu)

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Muutostarpeet
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Luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksia on tarpeen päivittää luottamushenkilöiden poliittisen yhteistyöhön osalta lisäämällä ansiomenetyksen ja lastenhoidon korvaamisen joustavuutta. Lisäksi taloudellisiin
etuuksiin on tehty joitakin sisältöön vähäisesti vaikuttavia tarkennuksia.
Kokous- ja vuosipalkkiot
Kokous- tai vuosipalkkioiden suuruuteen ei esitetä muutoksia. Sanamuotoja on muutettu vastaamaan hallintosääntöä.
Palkkioiden osalta on lisätty nykyistä käytäntöä selkeyttävä määräys
kokouspalkkion maksamisesta myös niissä tapauksissa, jos kokousta
ei ole yllättävästä syystä johtuen saatu päätösvaltaiseksi. Palkkio maksetaan vain siinä tilanteessa, jos toimielin itse toteaa, ettei kokous ole
päätösvaltainen.
Pääkaupunkiseudun yhteistyötä ja koordinaatioita edistävien toimielinten nimet on päivitetty nykytilaa vastaavaksi. Lisäksi pääkaupunkiseudun yhteistyön nimissä tapaavien kaupungin toimielinten yhteisistä kokouksista on tarkoitus maksaa toimielimen varsinaista kokousta vastaava kokouspalkkio ilman, että toimielimen tarvitsee tällaisen yhteisen
tilaisuuden yhteydessä pitää varsinaista kokousta.
Kokouspalkkion puolittamista esitetään muutettavaksi siten, että kokouspalkkio voidaan maksaa varsinaiselle jäsenelle tai varajäsenelle
kokonaisena, jos henkilö on ollut paikalla kokouksen alkaessa ja kokouksen päättyessä. Palkkio maksettaisiin varsinaiselle jäsenelle kokonaisena, jos esteellisyyden vuoksi varajäsen on osallistunut varsinaisen jäsenen sijasta yksittäisen asian käsittelyyn. Palkkio maksettaisiin
myös varavaltuutetulle kokonaisena, jos hän on tosiasiassa osallistunut
koko kokoukseen esimerkiksi kahden eri valtuutetun sijasta.
Luottamustehtävän hoitamiseen liittyvä korvaukset
Ansionmenetyksen sekä lastenhoidon järjestämisestä aiheutuneiden
kustannusten korvausta maksettaisiin jatkossa myös kaupunginhallitusta ja kaupunginvaltuustoa edeltävien ryhmäkokousten ajalta. Korvausta
maksettaisiin myös osallistumisesta pormestarin tai kaupunginvaltuuston puheenjohtajan kutsumaan poliittisen yhteistyön pohjalta järjestettävään tilaisuuteen (esimerkiksi valtuustoryhmien väliset neuvottelut).
Lastenhoidon kustannusten korvausten osalta luovuttaisiin kahdeksan
tunnin enimmäisajasta.
Luottamushenkilöiden toiminta keskittyy kokousten lisäksi enenevässä
määriin ryhmien kokouksiin ja ryhmien välisiin neuvotteluihin. Uudella
menettelyllä varmistetaan luottamushenkilöiden täysipainoiset osallistumismahdollisuudet keskeisiin tilaisuuksiin.
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Sähköisen kokousjärjestelmän käyttämiseksi ja kokousaineistoon tutustumiseksi tietokoneen käyttöoikeutta laajennetaan koskemaan kaikkia
varavaltuutettuja. Voimassa olevan käytännön mukaan tietokone on
luovutettu vain valtuustoryhmän ensimmäisille varajäsenille.
Taksin tai oman auton käyttöön oikeutetun luottamushenkilön matkustusoikeutta laajennetaan kattamaan matkat koko pääkaupunkiseudulla.
Tarkoituksena on helpottaa matkustamista luottamustehtävän hoitopaikkaan myös esimerkiksi naapurikaupungissa sijaitsevalta työpaikalta.
Asiaan vaikuttavat säännökset ja määräykset
Kuntalain 82 §:n mukaan luottamushenkilölle maksetaan:
1.
2.

3.

kokouspalkkiota;
korvausta ansionmenetyksestä ja kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä;
matkakustannusten korvausta ja päivärahaa.

Luottamushenkilölle voidaan myös maksaa palkkiota määräajalta sekä
muita erillispalkkioita.
Kuntalain 14 §:n mukaan valtuusto päättää luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista. Hallintosäännön 31 luvussa määrätään
kuntalain edellyttämistä luottamushenkilöille maksettavista taloudellisista etuuksista ja korvauksista. Hallintosäännön mukaan kaupunginvaltuusto päättää perusteiden lisäksi myös palkkioista ja korvausten suuruudesta ja rajoituksista.
Luottamushenkilöiden taloudellisista etuuksista on päätetty kaupunginvaltuustossa 17.5.2017, 238 §. Päätös tuli voimaan valtuustokauden
vaihtuessa 1.6.2017. Taloudellisia etuuksia on viimeksi päivitetty
13.9.2017, 314 §.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Lauri Menna, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36012
lauri.menna(a)hel.fi
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004
mari.tammisto(a)hel.fi
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Muutoksenhaku
Kunnallisvalitus, valtuusto
Tiedoksi
Taloushallintopalveluliikelaitos
Toimialat, liikelaitokset ja virastot
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§ 250
V 8.5.2019, Kotikaupunkina Helsinki 2016 -ohjelman seurantaraportti
2019
HEL 2015-013121 T 10 01 00

Päätös
Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle 29.4.2019 saakka.
Käsittely
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle 29.4.2019
saakka Kaisa Hernbergin ehdotuksesta.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Mari Randell, asunto-ohjelmapäällikkö, puhelin: 310 25823
mari.randell(a)hel.fi
Timo Meuronen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 70914
timo.meuronen(a)hel.fi
Elina Eskelä, suunnittelija, puhelin: 310 36083
elina.eskela(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättää merkitä tiedoksi Kotikaupunkina Helsinki Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman 2016 (AMohjelman) seurantaraportin 2019.
Tiivistelmä
Kaupunginvaltuusto hyväksyi 22.6.2016 Kotikaupunkina Helsinki –
Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman 2016 (AMohjelma), jossa on määritelty kaupungin asunto- ja maapoliittiset päämäärät sekä ohjelmakauden tavoitteet. Tavoitteiden toteutumisesta sekä toimintaympäristössä tapahtuneista muutoksista raportoidaan kaupunginvaltuustolle vuosittain.
Seurantaraportti 2019 sisältää katsauksen Helsingin ajankohtaiseen
asuntopoliittiseen tilanteeseen ja asuntotuotannon näkymiin sekä selviPostiosoite
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tyksen Kotikaupunkina Helsinki 2016 -ohjelman tavoitteiden tähänastisesta toteutumisesta.
Helsingissä on valmisteltu kerran valtuustokaudessa vahvistettavaksi
asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma. Ohjelman
tarkastelujakso on kymmenen vuotta. Edellinen asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma, Kotikaupunkina Helsinki 2012, hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa syyskuussa 2012.
Kotikaupunkina Helsinki -ohjelman määrällisten tavoitteiden toteutumista seurataan vuositasolla sekä pääosin neljän vuoden keskiarvona.
Asuntotuotannon vuosivaihtelut ovat merkittäviä ja suhdannetilanteesta
riippuvaisia. Ohjelman tavoitteena on pyrkiä vaikuttamaan asuntotuotantoon pitkällä aikavälillä.
Esittelijän perustelut
Toimintaympäristön muutoksia
Helsingin väkiluku kasvoi vuonna 2018 noin 4 770 asukkaalla. Viime
vuosi oli Helsingin seudulle jo kahdeksas perättäinen voimakkaan
väestönkasvun vuosi, jolloin väestö kasvoi yli 15 000 asukkaalla vuodessa.
Helsinkiläisistä 49 % asuu vuokralla. Vuokralla asuminen on viime vuosina hieman yleistynyt kaikilla asuntokuntatyypeillä, paitsi kahden vanhemman lapsiperheillä.
Asuntojen hinnat ovat jatkaneet nousuaan Helsingissä, omistusasuntojen hintojen eriytyessä alueellisesti toisistaan. Vuokrien nousu on ollut
voimakkainta edullisimmilla alueilla ja maltillisinta kantakaupungin alueella.
Helsinki tavoittelee jatkossakin asemaa segregaation ehkäisyn huippuesimerkkinä. Eriytymiskehitykseen puuttuminen vaatii systemaattisia
toimenpiteitä, ja tämän vuoksi Helsingissä on valmisteltu kaupunkiuudistusprojekteja, jotka kohdentuvat esikaupunkialueille.
Helsingin uusi yleiskaava on tullut voimaan 5. joulukuuta 2018. Helsingin kaupungin maapoliittiset linjaukset on osin hyväksytty kaupunginhallituksessa 1.4.2019 ja osin tulossa käsiteltäviksi syksyn 2019 aikana.
Kaupunginhallitus hyväksyi 10.12.2018 Hiilineutraali Helsinki 2035 –
toimenpideohjelman ohjeellisena asiakirjana käynnistämään tarvittavat
toimenpiteet kaupunkistrategiassa 2017–2021 asetettujen päästövähennystavoitteiden saavuttamiseksi.
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Helsinkiläisten kehitysvammaisten laitoshoiva päättyi vuoden 2018 loppupuolella, kun viimeiset laitoshoivan piirissä olleet asukkaat muuttivat
sopiviksi katsottuihin asuntoihin, kuten kaupungin ryhmäkoteihin.
Helsingin kaupunki on tarkentanut asunnottomuuden tilastointia. Helsingissä oli 15.11.2018 yhteensä 2 114 asunnotonta. Heistä yksineläviä
oli 1 818 henkilöä, pariskuntia 59 ja perheitä 75.
Asumisen lainsäädännössä on tapahtunut muutoksia. Vuokra- ja asumisoikeusasuntojen tuotantoa koskeva 40 vuoden ns. pitkä korkotukimalli uudistui 1.7.2018. Laki asunto-osakeyhtiölain muuttamisesta purkavan uusrakentamisen helpottamiseksi hyväksyttiin helmikuussa
2019.
Tavoitteiden toteutuminen vuonna 2018
Helsinkiin valmistui vuonna 2018 yhteensä 4 843 asuntoa, joista 87 %
kerrostaloihin. Valmistuneista asunnoista 22 % oli ARA-vuokra-asuntoja. Kaupungin omana tuotantona valmistui 1 480 asuntoa. Asuntorakentaminen oli vuoden vaihteessa 2018–2019 ennätyksellä tasolla ja
samanaikaisesti oli rakenteilla jopa 10 000 asuntoa. Vuotta aikaisemmin oltiin noin 7 000 asunnon tasolla. Yhteensä viime vuonna alkoi
7 943 asunnon rakentaminen ja 7 109 asunnon rakentamiseen myönnettiin rakennuslupa. Tavoitteena oli 6000 asunnon rakentaminen
vuonna 2018, ja vuonna 2019 asuntotuotantotavoite on 7000 asuntoa.
Luovutetun asuinrakennusoikeuden määrä vuonna 2018 oli noin
313 000 k-m². Tontteja luovutettiin huomattavasti edellisvuotta enemmän, mutta määrä ei kuitenkaan yltänyt tavoitteeseen (380 000 k-m²).
Asemakaavoja lainvoimaistui vuonna 2018 kaikkiaan yli 545 000 k-m²,
mikä jäi alle tavoitteen (600 000 k-m2). Merkittävin lainvoiman saanut
asemakaava oli entisen Maaliikennekeskuksen alueelle kaavoitettu
Postipuiston asemakaava Pohjois-Pasilassa, joka sisältää noin 236 000
k-m² rakennusoikeutta asuntorakentamiselle. Kaavavarannon määrä
on noussut merkittävästi ja laskennallinen varannon riittävyys lähenee
viittä vuotta asuntotuotantotavoitteen mukaisella rakentamisella.
Vuokra- ja vastiketaso on edelleen maltillisella tasolla kaupungin omistamien asuntojen osalta. Keskivuokra Helsingin kaupungin asunnot
Oy:n (Heka) asunnoissa vuonna 2019 on 11,69 euroa kuukaudessa
neliömetriltä, kun vuonna 2018 keskivuokra oli 11,61 euroa. Helsingin
asumisoikeus Oy:n (Haso) keskimääräinen vastike 1.3.2018 alkaen oli
valmiiden kohteiden osalta kuukaudessa 9,76 euroa neliömetriltä. Kaupungin vuokra-asuntoja välitettiin 3091 asuntoa vuonna 2018. Aktiiveja
hakemuksia oli vuoden lopussa 22327, mikä on enemmän kuin edellisenä vuonna.
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Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Mari Randell, asunto-ohjelmapäällikkö, puhelin: 310 25823
mari.randell(a)hel.fi
Timo Meuronen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 70914
timo.meuronen(a)hel.fi
Elina Eskelä, suunnittelija, puhelin: 310 36083
elina.eskela(a)hel.fi

Liitteet
1

Kotikaupunkina Helsinki seurantaraportti 2019

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

Päätöshistoria
Kaupunginvaltuusto 16.05.2018 § 102
Kaupunginvaltuusto 17.05.2017 § 243
Kaupunginvaltuusto 22.06.2016 § 189
Kaupunginvaltuusto 15.06.2016 § 185
Kaupunginhallitus 07.05.2018 § 278
Kaupunginhallitus 02.05.2017 § 470
Kaupunginhallitus 24.04.2017 § 439
Kaupunginhallitus 09.01.2017 § 28
Kaupunginhallitus 19.12.2016 § 1161
Kaupunginhallitus 27.06.2016 § 658
Kaupunginhallitus 06.06.2016 § 563
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Kaupunginhallitus 23.05.2016 § 497
Kaupunkisuunnittelulautakunta 28.02.2017 § 122
Kaupunkisuunnittelulautakunta 10.05.2016 § 173
Kaupunkisuunnittelulautakunta 03.05.2016 § 155
Kaupunkisuunnittelulautakunta 26.04.2016 § 144
Kaupunkisuunnittelulautakunta 09.02.2016 § 44
Kaupunkisuunnittelulautakunta 02.02.2016 § 35
Kiinteistölautakunta 23.02.2017 § 91
Kiinteistölautakunta 10.03.2016 § 112
Kiinteistölautakunta 25.02.2016 § 79
Kiinteistölautakunta 11.02.2016 § 63
Asuntotuotantotoimikunta 22.02.2017 § 37
Asuntotuotantotoimikunta 02.03.2016 § 33
Asuntotuotantotoimikunta 10.02.2016 § 18
Sosiaali- ja terveyslautakunta 01.03.2016 § 48
Yleisten töiden lautakunta 16.02.2016 § 76
Yleisten töiden lautakunta 09.02.2016 § 57
Teknisen palvelun lautakunta 11.02.2016 § 25
Ympäristölautakunta 02.02.2016 § 50
Rakennusvalvontavirasto 2.2.2016
Nuorisolautakunta 28.01.2016 § 17
Asuntolautakunta 21.01.2016 § 6
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§ 251
V 24.4.2019, Laajasalon Gunillantien ja Reiherintien kulman asemakaavan muutos (nro 12525)
HEL 2017-010627 T 10 03 03

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto hyväksyy 49. kaupunginosan (Laajasalo) korttelin
49076 tontin 16 asemakaavan muutoksen 5.3.2019 päivätyn piirustuksen numero 12525 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin
perustein.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Timo Linden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550
timo.linden(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3
4
5

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12525 kartta, päivätty 5.3.2019
Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12525 selostus, päivätty
5.3.2019, päivitetty Kylk:n 5.3.2019 päätöksen mukaiseksi
Vuorovaikutusraportti 5.3.2018
Tehdyt muutokset
Osa päätöshistoriaa

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 Sähköverkko Oy
Helsingin seudun ymPostiosoite
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päristöpalvelut -kuntayhtymä
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Tiivistelmä
Asemakaavan muutos koskee Laajasalossa Yliskylän eteläosassa Gunillantien ja Reiherintien kulmassa sijaitsevaa tonttia.
Helsingin kaupunki käynnisti keväällä 2016 Kohtuuhintainen kerrostalo
-tontinluovutuskilpailun, jonka tavoitteena oli löytää uusia ratkaisuja
kohtuuhintaiseen asuntorakentamiseen. Sen tuloksena valittiin toteuttaja kerrostalotontille Laajasaloon Gunillantien ja Reiherintien kulmatontille.
Kiinteistölautakunta esitti tontin rakentamisen toteuttajaksi Kojamo
Oyj:n (entinen VVO-yhtymä Oyj) ja SSR Uusimaan (nykyinen Pallas
Rakennus Etelä-Suomi Oy). Toteuttajaa valittaessa kiinnitettiin erityistä
huomiota rakentamisen kohtuuhintaisuuteen ja asuntojen hinta-laatusuhdetta parantaviin ratkaisuihin. Kohtuuhintainen kerrostalo -hankkeen tavoitteena oli samalla vahvistaa kaupungin ja rakennusalan toimijoiden yhteistyötä ja ymmärrystä kohtuuhintaisen rakentamisen edellytyksistä. Hanke on osa Helsingin kaupungin Kehittyvä kerrostalo -kokonaisuutta, ja siihen liittyvä kilpailu toteutettiin yhteistyössä Rakennusteollisuus RT ry:n ja RAKLI ry:n kanssa.
Kaavaratkaisun tavoitteena on mahdollistaa kohtuuhintaista ja laadukasta asuntorakentamista.
Hanke on kooltaan 11 250 k-m², josta uutta asuntokerrosalaa on 2 650
k-m². Asukkaita tontille tulee yhteensä noin 250 henkeä. Tonttitehokkuus on e=1,75.
Esittelijän perustelut
Kaavaratkaisu on oikeusvaikutteisen Helsingin yleiskaavan 2016 mukainen ja edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista
siten, että täydennysrakentamista sekä uusien asuntojen laadukkaita
toteutustapoja edistetään ja kaavoitetaan kohtuuhintaisia asuntotontteja.
Alueen lähtökohdat ja nykytilanne
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Kaavoitettava tontti sijaitsee Gunillantien ja Reiherintien länsipuolen
kulmassa. Tontti on tällä hetkellä rakentamatonta, metsäistä kalliomaastoa. Tontin ja Gunillantien eteläpuolella sekä tontin kallioalueen
länsipuolella on asuinkerrostalojen korttelialueita. Rakennukset ovat 4–
5-kerroksisia. Autopaikat ovat maantasossa ja rakennusten talleissa.
Tontin koillis- ja kaakkoispuolella Reiherintietä on pientalotontteja.
Alueella on voimassa asemakaava 12228 vuodelta 2017, jossa alue on
merkitty asuinkerrostalojen korttelialueeksi. Tontille on osoitettu rakennusoikeutta 8 600 kerrosalaneliömetriä ja sille on sallittu rakentaa viisi
viisikerroksista asuinkerrostaloa. Autopaikat on asemakaavassa osoitettu pihakannen alle. Osa tonttia on määritetty puilla, pensailla tai pensasaidalla istutettavaksi alueen osaksi.
Kustannukset
Kaavaratkaisun toteuttamisesta aiheutuu kaupungille vähäisiä kustannuksia 20 kV:n maakaapelin, ulkovalaistuskaapelin sekä tietoliikennekaapelin siirtämisestä.
Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus
Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty osallistumis- ja vuorovaikutussuunnitelman mukaisesti.
Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 21.9.
22.10.2018
Muistutukset
Kaavaehdotuksesta tehtiin 2 muistutusta. Muistutuksissa esitetyt huomautukset kohdistuivat kaavamuutoksen vuorovaikutukseen ja asukkaiden osallistamiseen. Kirjeissä esitetyt huomautukset kohdistuivat
myös kaavamuutoksen mukaisten rakennusten kokoon ja sijaintiin sekä
niiden aiheuttamaan heijastemeluun. Myös hanketta ajavia toimijoita
arvosteltiin.
Lausunnot
Kaavaehdotuksesta saatiin Helen Sähköverkko Oy:n ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) lausunnot.
Helen Sähköverkko Oy toteaa lausunnossaan, että sen on varauduttava uuden muuntamon rakentamiseen tontille. Päätös muuntamon rakentamisesta tehdään jatkosuunnittelussa liittymän tai liittymien rinnakkaiskaapeleiden määrän varmistuttua. Kaavaan tulee tehdä merkintä
rakennettavasta muuntamotilasta.
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HSY toteaa lausunnossaan, että aluetta palvelevat yleiset vesijohdot ja
viemärit on rakennettu valmiiksi. Muutosehdotus ei edellytä vesihuollon
lisärakentamista eikä rakennettujen vesihuoltolinjojen siirtämistä. Kaava-alue tulee liittää olemassa oleviin vesihuoltolinjoihin yksityisin järjestelyin.
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä ilmoitti, ettei sillä ole lausuttavaa asiassa.
Lausunnot ilmenevät kokonaisuudessaan päätöshistoriasta ja niiden
referaatit sekä niihin annetut vastineet ovat vuorovaikutusraportissa.
Asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset
Lausunnoissa ja muistutuksissa esitetyt asiat on otettu huomioon, kaavan tavoitteet huomioon ottaen, tarkoituksenmukaisilta osin.
Kaavaehdotukseen tehtiin muutoksia, jotka on esitetty yksityiskohtaisesti kaavaselostuksen viimeisessä luvussa. Ne on myös koottu Tehdyt
muutokset -liitteeseen. Tehdyt muutokset eivät ole olennaisia, joten
ehdotusta ei ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville.
Lopuksi
Päätösehdotus on kaupunkiympäristölautakunnan esityksen mukainen.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Timo Linden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550
timo.linden(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3
4
5

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12525 kartta, päivätty 5.3.2019
Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12525 selostus, päivätty
5.3.2019, päivitetty Kylk:n 5.3.2019 päätöksen mukaiseksi
Vuorovaikutusraportti 5.3.2018
Tehdyt muutokset
Osa päätöshistoriaa

1
2
3

Sijaintikartta
Ilmakuva
Havainnekuva 5.3.2019

Oheismateriaali

Muutoksenhaku
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyPostiosoite
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väksyminen
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 Sähköverkko Oy
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä
Tiedoksi
Kaupunkiympäristölautakunta
Asemakaavoitus

Päätöshistoria
Kaupunkiympäristölautakunta 05.03.2019 § 115
HEL 2017-010627 T 10 03 03

Hankenumero 0777_5

Esitys
Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle
 5.3.2019 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12525 hyväksymistä. Asemakaavan muutos koskee 49. kaupunginosan
(Laajasalo) korttelin 49076 tonttia 16.
Lisäksi lautakunta päätti
 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville
 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet valmisteluaikana
esitettyihin mielipiteisiin, kannanottoihin sekä julkisena nähtävilläPostiosoite
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oloaikana saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin. Päätösasiakirjat ja
vuorovaikutusraportti ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan
asiakaspalvelussa, Sörnäistenkatu 1, 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 Pallas Rakennus Etelä-Suomi Oy ja Kojamo Oyj: 4 000
euroa
Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot
Suvi Huttunen, arkkitehti, puhelin: 310 37335
suvi.huttunen(a)hel.fi
Markus Ahtiainen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37088
markus.ahtiainen(a)hel.fi
Niina Strengell, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37072
niina.strengell(a)hel.fi
Anu Haahla, ympäristöasiantuntija, puhelin: +358 9 310 28916
anu.haahla(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 06.02.2019 § 6
HEL 2017-010627 T 10 03 03

Päätös
Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12525 pohjakartan
kaupunginosassa 49 Laajasalo. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.
Päätöksen perustelut
Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan kaupunkimittauspalvelut on valmistanut asemakaavan pohjakartan:
Asemakaavan numero: 12525
Kaupunginosa: 49 Laajasalo
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Kartoituksen työnumero: 53/2017
Pohjakartta valmistunut: 4.2.2019
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.
Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus
Kaupunkimittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö
30.05.2018 § 24
Lisätiedot
Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31911
merja.kyyro(a)hel.fi
Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31883
timo.tolkki(a)hel.fi
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§ 252
Helsingin kaupungin tietosuojalinjaukset
HEL 2017-007001 T 07 00 00

Päätös
Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle 29.4.2019 saakka.
Käsittely
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle 29.4.2019
saakka Kaisa Hernbergin ehdotuksesta.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Päivi Vilkki, tietosuojavastaava, puhelin: 310 36168
paivi.vilkki(a)hel.fi
Pilvi Karhula, tietosuojalakimies, puhelin: 310 25237
pilvi.karhula(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä 1 olevat Helsingin kaupungin tietosuojalinjaukset.
Samalla kaupunginhallitus kumoaa päätöksellä 7.8.2017, 732 § hyväksytyt tietosuojalinjaukset.
Esittelijän perustelut
Tietosuojalinjausten päivittämisen perustelut
Kaupungin tietosuojalinjauksia on tarkennettu tietosuojalain
(1050/2018) voimaantulon seurauksena.
EU/ETA-alueen ulkopuolista käsittelyä koskeva linjaus on uusi. EU:n
yleinen tietosuoja-asetus (EU 2016/679, jäljempänä asetus) ei edellytä
rekisterinpitäjää linjaamaan periaatteita EU/ETA-alueen ulkopuolisessa
käsittelyssä. Pääsääntöisesti henkilötietoja käsitellään kaupungin toiminnassa EU/ETA-alueella, mutta käytännössä on kuitenkin ilmennyt
tarvetta henkilötietojen käsittelylle EU/ETA-alueen ulkopuolella. Tämän
vuoksi tarvitaan kaupunkitasoiset periaatteet siitä, missä tilanteissa käPostiosoite
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sittely on sallittua.
Linjausten liitteenä olevaa tietosuoja- ja salassapitoliitettä on päivitetty
käytännössä saadun kokemuksen pohjalta ja sen nimi on muutettu tietoturvallisuusliitteestä tietosuoja- ja salassapitoliitteeksi.
Vuoden 2017 linjauksiin sisältyi asetuksen sisältöä selostavia osuuksia
ja käytännön ohjeistusta kaupungin henkilöstölle. Nämä osiot on poistettu linjauksista, koska kaupungille on sittemmin valittu tietosuojavastaava, jonka johdolla on luotu kaupungin sisäistä käytännön ohjeistusta
tietosuojalainsäädännön sisällöstä ja soveltamisesta. Lainsäädännön
vaatimuksia selostavaa tekstiä on säilytetty linjauksissa ainoastaan
niistä asioista, joita linjaukset koskevat. Tekstiä on selkiytetty sijoittamalla kukin linjaus omaksi alakohdakseen, joka on erotettu muusta
tekstistä harmaalla laatikolla.
Päätöksen valmistelu
Kaupunginhallituksen vahvistettavaksi esitettävät päivitetyt tietosuojalinjaukset on valmistellut kansliapäällikön 28.6.2018 asettama tietosuojatyöryhmä. EU/ETA-alueen ulkopuolista käsittelyä koskeva linjaus on
käsitelty myös tietohallinnon ohjausryhmässä.
Helsingin kaupungin velvoitteet rekisterinpitäjänä
Asetuksella ja tietosuojalailla on merkittäviä vaikutuksia kuntiin rekisterinpitäjinä ja henkilötietojen käsittelijöinä. Lähtökohtana on rekisterinpitäjän vahva velvollisuus huolehtia siitä, että käsitellyt henkilötiedot ovat
suojassa.
Asetus asettaa rekisterinpitäjälle tietyissä tilanteissa velvollisuuden viivytyksettä ilmoittaa henkilötietoihin kohdistuneista tietoturvaloukkauksista tietosuojaviranomaiselle ja rekisteröidyille. Rekisterinpitäjällä on
velvollisuus tietyissä tilanteissa laatia tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi ja tarvittaessa kuulla etukäteen valvontaviranomaista.
Rekisterinpitäjän velvollisuuksiin kuuluu myös edistää rekisteröityjen
mahdollisuuksia käyttää asetuksen heille antamia oikeuksia. Rekisterinpitäjän on annettava laajasti tietoa rekisteröidyille sekä rekisterien sisällöistä että rekisterinpitäjän toiminnasta.
Tietosuoja-asetuksen mukaiset velvoitteet tulee ottaa huomioon mm.
hankittaessa uusia henkilötietojen käsittelyyn tarkoitettuja tietojärjestelmiä ja hankittaessa palveluita, joissa jokin muu taho käsittelee kaupungin rekisteriin kuuluvia tietoja kaupungin puolesta. Voimassa olevien sopimusten läpikäynti on vietävä loppuun ja arvioitava, ovatko soPostiosoite
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pimusten sisältämät henkilötietojen käsittelyä koskevat ehdot riittäviä
takaamaan henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuuden.
Kaupunginhallituksen vastuu
Hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 1 momentin 5 kohdan mukaan kaupunginhallitus vastaa, että kaupunki täyttää tietosuojalainsäädännön mukaiset velvoitteet ja valvoo velvoitteiden toteutumista. Hyväksymällä liitteenä olevat tietosuojalinjaukset kaupunginhallitus ohjaa kaupungin tietosuoja-asetuksen mukaisten velvoitteiden täyttämistä.
Asian jatkokäsittely
Linjauksia tullaan tarpeen mukaan täydentämään, kun kansallisen tietosuojalainsäädännön uudistus on muiden lakien osalta edennyt ja kun
asetuksen soveltamisesta on saatu tarkempia ohjeita tietosuojaviranomaisilta.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Päivi Vilkki, tietosuojavastaava, puhelin: 310 36168
paivi.vilkki(a)hel.fi
Pilvi Karhula, tietosuojalakimies, puhelin: 310 25237
pilvi.karhula(a)hel.fi

Liitteet
1
2

Helsingin kaupungin tietosuojalinjaukset
Tietosuoja- ja salassapitoliite

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 07.08.2017 § 732
HEL 2017-007001 T 07 00 00

Päätös
Kaupunginhallitus päätti hyväksyä liitteenä 1 olevat Helsingin kaupungin tietosuojalinjaukset.
Samalla kaupunginhallitus kehottaa tietosuojalinjausten jatkovalmistelussa ja täytäntöönpanossa kehittämään mahdollisimman helppoja taPostiosoite
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poja kaupunkilaisille saada itseään koskevat tiedot käyttöönsä tietosuoja-asetuksen tarkoittamalla tavalla (ns. my data periaate).
Käsittely
07.08.2017 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
Vastaehdotus:
Otso Kivekäs:
Lisäys päätökseen:
Samalla kaupunginhallitus kehottaa tietosuojalinjausten jatkovalmistelussa ja täytäntöönpanossa kehittämään mahdollisimman helppoja tapoja kaupunkilaisille saada itseään koskevat tiedot käyttöönsä tietosuoja-asetuksen tarkoittamalla tavalla (ns. my data periaate).
Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Otso Kivekkään vastaehdotuksen mukaan muutetun ehdotuksen.
26.06.2017 Pöydälle
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Sari-Anna Pennanen, johtava kaupunginasiamies, puhelin: 310 36179
sari-anna.pennanen(a)hel.fi
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§ 253
Hämeentien raitioradan ja ratasähkötöiden hankesuunnitelmat
HEL 2019-001912 T 08 02 01

Päätös
Kaupunginhallitus hyväksyi Hämeentien raitioradan rakentamisen ja ratasähkötöiden hankesuunnitelmat (välillä Junatien silta – Hakaniemi) siten, että hankkeiden kokonaishinta on yhteensä 6,6 milj. euroa (alv 0
%).
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3
4
5

Liikenneliikelaitoksen johtokunnan esitys 21.3.2019
Raitioradan hankesuunnitelma
Raitioradan kustannusarvio
Sähköistyksen hankesuunnitelma
Sähköistyksen kustannusarvio

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Hankkeen tarpeellisuus
Kaupunginvaltuusto hyväksyi 27.4.2016 § 110 Hämeentien, Haapaniemenkadun ja Viidennen linjan liikennesuunnitelman. Liikennesuunnitelman mukaan Hämeentielle tehdään kantakaupungin tavoiteverkon
mukaiset yksisuuntaiset pyörätiet sekä bussi- ja raitioliikennettä sujuvoittavia järjestelyjä. Katu muutetaan kevyelle ja joukkoliikenteelle tarkoitetuksi kaduksi, jolla huolto- ja tontilleajo on sallittu. Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi 12.12.2017 § 271 Hämeentien, Hakaniemen
torikadun, Helsinginkadun, Viidennen linjan ja Haapaniemenkadun katusuunnitelmat.
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Hämeentien joukkoliikenteen sujuvoittamistavoite on HSL:n hallituksen
10.2.2015 hyväksymän raitioliikenteen linjastosuunnitelman mukainen.
Raitioradan rakentaminen ja ratasähkötyöt ovat tarpeen Hämeentien
parantamishankkeen toteuttamiseksi raitioliikenteen osalta.
Suunnitelmien mukainen korotettu raitiotie vähentää autojen raitioliikenteelle aiheuttamia häiriöitä ja parantaa raitioliikenteen luotettavuutta.
Hämeentien liikennesuunnitelman valmistelun yhteydessä tehtyjen selvitysten mukaan muutokset nopeuttavat raitioliikennettä 1,5 minuuttia
pohjoisen suuntaan ja 2 minuuttia etelän suuntaan. Uudet pysäkkijärjestelyt tuottavat laadukkaampaa matkustajapalvelua.
Raitioliikenteen liikennöintikustannusten arvioidaan pienenevän noin
0,5 milj. euroa vuodessa. Raitioliikenteen osalta hankkeesta saatavat
rahalliset ja laadulliset hyödyt liittyvät raitioliikenteen nopeutumisen ja
sujuvoitumisen lisäksi kunnossapitokustannusten pienenemiseen.
Kunnossapitokustannukset pienenevät hieman (noin 3000 euroa/v) yhden vaihteen poistamisen johdosta.
Liikenneliikelaitoksen johtokunta esittää 7.3.2019 hyväksyttäväksi Hämeentien raitioradan rakentamisen välillä Junatien silta - Hakaniemi
hanke-suunnitelman ja Hämeentien raitioradan ratasähkötöiden välillä
Junatien silta-Hakaniemi hankesuunnitelman niin, että hankkeiden kokonaishinta yhteensä sisältäen suunnittelun, rakennustyöt ja hankintoihin sisältyvät sekä hankintojen aikaiset lisä- ja muutostyöt on 6,6 milj.
euroa (alv 0 %).
Liikenneliikelaitoksen johtokunnan esitys on liitteenä 1. Hankesuunnitelmat ovat liitteinä 2 ja 3. Kustannusarviot ovat liitteinä 4 ja 5.
Hankkeen sisällöstä
Raitioliikenne erotetaan muusta ajoneuvoliikenteestä korotetulla kiskoalueella, mikä vähentää autojen raitioliikenteelle aiheuttamia häiriöitä
ja parantaa raitioliikenteen luotettavuutta. Hämeentien raitiovaunupysäkit järjestellään uudelleen ja rakennetaan uusille paikoille. Raitiovaunupysäkit Väinö Tannerin kentän kohdalta siirretään Neljännen ja Viidennen linjan väliin. Hämeentie 56-58 edessä oleva raitiovaunupysäkki
jaetaan kahtia ja toinen osa siirretään Hämeentie 46-52 eteen ja toinen
osa Helsinginkadulle Vaasanpuistikon kohdalle. Helsinginkadun korotetulle raitiotien kiskoalueelle sijoitetaan uusi raitiotiepysäkki lännen
suuntaan.
Hämeentien ja Helsinginkadun risteykseen uusitaan raitioradan kaksi
vaihdetta. Lisäksi liikennettä sujuvoitetaan poistamalla Hämeentieltä
Arenatalon kohdalta Toiselle linjalle kääntävä vaihde. Raitioradan vaaPostiosoite
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kageometria muuttuu katusuunnitelmien mukaisesti Hämeentiellä
hankkeeseen kuuluvan alueen pituudelta.
Radan rakentamisen ohessa Hämeentien raitioradan alueella toteutetaan ratasähkötöitä ajojohtoverkossa, johtoverkon syöttökaapeleissa ja
vaihteiden sähköistyksissä ja lämmityksissä. Näiden töiden yhteydessä
uusitaan elinkaarensa päässä olevat laitteet, kaapelit ja metron sähkönsyötön keskijännitekaapeleita urakka-alueella.
Ratasähkötöiden toteuttaminen Hämeentien radan muutoksista erillisenä ei ole mahdollista, sillä ajojohtoverkon kannatinvaijereiden ja yhteiskäyttöpylväiden uusiminen on välttämätöntä raitioradan toiminnan kannalta. Kun metron sähkönsyötön kaapelit uusitaan samalla kertaa, vältytään kadun auki kaivamiselta lähivuosina sähkönsyöttökaapeleiden
korjaamisen takia.
Tarkempi selostus hankkeista on liitteinä olevissa hankesuunnitelmissa.
Kustannukset ja rahoitus
Ratatöiden kokonaiskustannukset ovat 6,1 milj. euroa, joka sisältää rakennusurakan kustannusten lisäksi rataan liittyviä erillishankintoja,
suunnittelun ja projektin kustannuksia ja hankevarauksen. Ratasähkötöiden kokonaiskustannukset ovat 0,5 milj. euroa, joka koostuu hankittavista materiaaleista ja osista sekä asennustöistä ja kaapelien uusimisesta.
Hankkeesta aiheutuu 35 vuoden poistoajalla käyttötalousvaikutuksia
noin 0,17 milj. euroa vuodessa. Tarkempi selvitys kustannuksista ja
käyttötalousvaikutuksista on liikenneliikelaitoksen johtokunnan esityksessä ja hankesuunnitelmissa.
Hämeentien raitioradan rakentamisen suunnitteluun on käytetty vuoden
2018 loppuun mennessä noin 0,1 milj. euroa. Raitioradan ja ratasähkötöiden hankkeeseen on HKL:n vuoden 2019 talousarvion investointisuunnitelmaan vuosille 2019-2020 budjetoitu yhteensä 4,3 milj. euroa.
Vuoden 2020 osalta hankkeen rahoitus otetaan huomioon laadittavassa talousarviossa.
Aikataulu
Hämeentien liikennejärjestelyjen toteuttaminen on alkanut maaliskuussa 2019. Raitioliikenne katkaistaan urakka-alueelta kokonaan maaliskuun 2019 ja helmikuun 2020 väliseksi ajaksi. Liikennekatkon aikaväli
tarkentuu urakan aikataulun tarkentumisen myötä. Raitioradan raken-
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tamisen työnaikaiset vaikutukset raitioliikenteeseen ovat siten merkittäviä.
Liikenne voidaan avata Hämeentieltä Helsinginkadulle kulkevalle osuudelle helmikuussa 2020. Hämeentien osuudella Helsinginkatu - Siltasaarenkatu liikennekatko jatkuu elokuuhun 2020 saakka.
Raitioradan rakentaminen toteutetaan kaupunkiympäristön toimialan
kilpailuttaman yhteinen kunnallistekninen hanke (YKT)-urakan osana.
Ratasähkötyöt eivät sisälly YKT-urakkaan, mutta ratasähkötyöt sovitetaan ja aikataulutetaan yhteen YKT-urakan kanssa.
Samanaikaisesti Hämeentien kadunrakennustöiden kanssa on tarkoituksenmukaista ajoittaa toteutettavaksi myös Sörnäisten metroaseman
porrasmuutokset, lippuhallin kannen vesieristeen uusiminen sekä lippuhallin sisäpuoliset kunnostustyöt. Liikenneliikelaitoksen johtokunta on
7.3.2019 hyväksynyt Sörnäisten metroasemaan liittyvien töiden hankesuunnitelman, jonka kustannusarvio on 4,1 milj. euroa.
Toimivalta
Hallintosäännön 11 luvun 2 momentin 2 kohdan mukaan ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, liikelaitoksen johtokunta päättää kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa muun kuin tilahanketta
koskevan suunnitelman ja piirustuksen hyväksymisestä. Kaupunginhallitus on 21.5.2019 § 364 hyväksynyt katu-, liikenneväylä-, rata- ja puistohankkeiden käsittelyohjeet, joiden mukaan kaupunginhallitus hyväksyy kustannusarvioltaan 5-10 milj. euron hankkeita koskevat hankesuunnitelmat.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3
4
5

Liikenneliikelaitoksen johtokunnan esitys 21.3.2019
Raitioradan hankesuunnitelma
Raitioradan kustannusarvio
Sähköistyksen hankesuunnitelma
Sähköistyksen kustannusarvio

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
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Tiedoksi
HKL
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§ 254
Valtuutettu Silvia Modigin toivomusponsi nuorten aloitteiden tuomisesta valtuuston päätettäväksi
HEL 2018-005162 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle 29.4.2019 saakka.
Käsittely
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle 29.4.2019
saakka Veronika Honkasalon ehdotuksesta.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060
jenni.bjorksten(a)hel.fi
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004
mari.tammisto(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston
25.4.2018 hyväksymän toivomusponnen (Silvia Modig) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä
tiedoksi muille valtuutetuille.
Esittelijän perustelut
Asian vireilletulo
Käsitellessään 25.4.2018 nuorten aloitteita 1.7. - 31.12.2017 väliseltä
ajalta kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Silvia Modigin ehdottaman seuraavan toivomusponnen:
Valtuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuus muuttaa hallintosääntöä siten, että nuorten aloitteet tuodaan valtuuston päätettäväksi.
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.
Päätöksen perustelut
Aloitteeksi tulkitaan vähäistä merkittävämpi kirjallinen ehdotus jonkin
uuden toimen tai asian aikaan saamiseksi tai vireille panemiseksi. Viranomaisella on velvollisuus vastata aloitteen tekijälle tehdyistä, tehtävistä tai harkittavista toimenpiteistä tai siitä, ettei toimenpiteisiin ryhdytä.
Viranomainen ei sisällöllisesti ratkaise aloitteessa tarkoitettua asiaa,
aloite ei siis varsinaisesti ole päätösasia. Jos aloitteessa esitettyihin
toimenpiteisiin ryhdytään, on kyseessä uusi viranomaisaloitteinen asia.
Aloitevastaus sinällään on muutoksenhakukelvoton.
Aloite voi koskea laajalti kaikkea kuntalain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettua kunnan toimintaa. Kunnan toiminta käsittää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan lisäksi osallistumisen kuntien yhteistoimintaan sekä
muun omistukseen, sopimukseen ja rahoittamiseen perustuvan toiminnan.
Pääsääntönä on, että aloitteeseen vastaa se kaupungin viranomainen,
jonka toimivaltaan asia kuuluu. Tällä viranomaisella on asiaa koskeva
paras tieto sekä mahdollisuus ryhtyä aloiteasiassa havaittuihin tarpeellisiin toimiin. Kukin viranomainen on oikeutettu ja velvollinen käyttämään sille kuuluvaa toimivaltaa. Valtuusto ei voi ottaa päätettäväkseen
asiaa, joka kuuluu muun viranomaisen päätettäväksi. Näin ollen ei ole
myöskään tarkoituksenmukaista, että valtuusto antaisi aloitevastauksia,
joissa havaittuihin toimenpiteisiin ryhtymisessä toimivalta olisi muualla.
Kaupunginvaltuustolla on nuorten aloitteiden käsittelyssä suurempi rooli kuin tavallisten aloitteiden, koska sen tietoon tuodaan kaikki nuorten
aloitteet, ei pelkästään sen toimivaltaan kuuluvat aloitteet.
Asiaan vaikuttavat säännökset ja määräykset
Kuntalain 23 §:n 4 momentin mukaan valtuuston tietoon on saatettava
vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt
aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet.
Lähtökohtana on, että nuorten aloitteisiin vastataan samalla tavalla kuin
muihin kunnan asukkaan aloitteisiin.
Hallintosäännön 26 luvun 3 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallituksen tulee esittää kaupunginvaltuuston tietoon kahdesti vuodessa nuorten aloitteet, niiden johdosta suoritetut toimenpiteet sekä nuorisovaltuustoa vastaavan toimielimen 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

16/2019

29 (42)

Asia/7
15.04.2019

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060
jenni.bjorksten(a)hel.fi
Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004
mari.tammisto(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Otteet
Ote
Ponnen ehdottaja

Otteen liitteet
Esitysteksti

Tiedoksi
Kaupunginvaltuusto
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§ 255
Valtuutettujen Maria Ohisalo ja Petrus Pennanen toivomusponnet
koulujen ylijäämäruuan jakelusta
HEL 2018-011175 T 00 00 03
HEL 2018-011174

Päätös
Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle 29.4.2019 saakka.
Käsittely
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle 29.4.2019
saakka Kaisa Hernbergin ehdotuksesta.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731
maria.nyfors(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston
24.10.2018 hyväksymien toivomusponsien johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponsien ehdottajille sekä tiedoksi muille
valtuutetuille.
Esittelijän perustelut
Käsitellessään nuorten aloitteita 24.10.2018 kaupunginvaltuusto hyväksyi kaksi koulujen ylijäämäruuan jakelua koskevaa toivomuspontta.
Valtuutettu Maria Ohisalo ehdotti:
Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunki selvittää mahdollisuuksia
jakaa koulujen ja muiden kaupungin laitoskeittiöiden syömäkelpoista,
ylijäävää ruokaa maksutta. Lähtökohtana voisi olla (aiemmista selvitetyistä keinoista poiketen) esim. se, että ruokailun päätyttyä ruokailu olisi
edelleen avoin koulun ulkopuolisille. Yksi mahdollisuus ruokahävikin
vähentämiseen taas olisi jakaa ruokaa opiskelijoille mukaan kotiin vietäväksi.
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Valtuutettu Petrus Pennanen ehdotti:
Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuudet tarjota
ilmaiseksi koulujen ylijäämäruokaa, jos sitä on saatavilla, yksinkertaisella ilmoituksella koulun ovella.
Suurimpaan osaan kaupungin päiväkodeista ja kouluista ruokapalvelut
tuottaa Palvelukeskusliikelaitos. Toimintatapana on tilaaja−tuottajamalli. Palvelukeskus pyrkii ravintolatoiminnassaan mahdollisimman
pieneen hävikkiin. Ruokahävikin vähentämisen keinoina ovat mm. ruokalistojen suunnittelu asiakkaiden tarpeiden pohjalta, päivittäinen menekin seuranta ja yhteistyö koulujen kanssa paikalla olevan oppilasmäärän seuraamiseksi. Kouluissa on tehty paljon erilaisia toimenpiteitä
(mm. kampanjaviikkoja) hävikin vähentämiseksi.
Koulu- ja päiväkotiruokailun luonteesta johtuen valmistettua ruokaa jää
kuitenkin jonkin verran yli. Ylijäävän ruoan määrä vaihtelee eri toimipisteissä ja eri päivinä. Vaihteluväli on noin 0–10 annosta/päivä. Ateriakokonaisuudesta ei yleensä jää kaikkia komponentteja yli, vaan ainoastaan esim. perunaa mutta ei kastiketta. Valmistettua ja tarjolla ollutta
ruokaa ei voida hygieniasyistä myydä eteenpäin. Myytäväksi tarjottavan ylijäämäruuan tulee olla ollut erikseen säilytettynä niin ettei se ole
ollut tarjolla esim. linjastossa.
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala ja Palvelukeskus kokeilevat parhaillaan hävikkiruoan myyntiä Lunchie Market -sovelluksen kautta. Kokeilu aloitettiin vuoden 2018 loppupuolella ja jatkuu kevään 2019 ajan.
Kokeilussa on mukana kaksi päiväkotia ja neljä koulua, ja nyt kokeiluvaiheessa sovellus on vain koulun tai päiväkodin henkilökunnan käytössä. Jatkotoimenpiteet arvioidaan saatujen kokemusten pohjalta.
Koulujen ja oppilaitosten ravintoloista on voinut jo tälläkin hetkelläkin
ostaa ylijäämäruokaa mukaan.
Koulujen ja Palvelukeskuksen välisessä työnjaossa koulujen keittiötilat
ovat Palvelukeskuksen käytössä ja ravintolasalitilat koulun hallinnassa.
Lähtökohtaisesti on Palvelukeskuksen tehtävä huolehtia ylijäävän ruoan myynti- ja jakelutoiminnasta aiheutuvista järjestelyistä, valvonnasta
ja turvallisuuden varmistamisesta. Valmistettu ruoka ei siirry koulun haltuun ruokailun jälkeen, mutta kasvatuksen ja koulutuksen toimiala voi
tarvittaessa ohjeistaa rehtoreita ravintolasalien käyttöön ja kulkemiseen
liittyvissä asioissa. Ravintolasaleihin ei yleensä ole suoraa pääsyä rakennusten ulkopuolelta vaan kulku on koulun tilojen kautta. Koulujen ja
päiväkotien ulko-ovet ovat turvallisuussyitä lukittuina ja kulkua valvotaan.
Kasvatus- ja koulutuslautakunta on toivomusponsien johdosta antamassaan lausunnossaan suhtautunut myönteisesti ylijäävän ruoan käyPostiosoite
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tön edistämiseen ja ruokahävikin vähentämiseen. Sitä suositellaan sekä koulujen että varhaiskasvatuksen ruokailusuosituksissa. Toiminnasta ei kuitenkaan saa aiheutua turvallisuusriskiä eikä haittaa koulujen,
oppilaitosten ja varhaiskasvatuksen toimipisteiden käyttäjäasiakkaille,
henkilökunnalle tai päivittäiselle toiminnalle.
Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta on lausunnossaan katsonut, että
asia vaatii vielä tarkempaa selvittelyä. Mikäli kaupunki lähtee tekemään
konseptia ylijäämäruoan jakamisesta, Palvelukeskus on omalta osaltaan mielellään mukana toteuttamassa mahdollista toimintatavan muutosta.
Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava toivomusponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua sen
hyväksymisestä.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731
maria.nyfors(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Otteet
Ote
Ponsien ehdottajat

Otteen liitteet
Esitysteksti

Tiedoksi
Kaupunginvaltuusto

Päätöshistoria
Kasvatus- ja koulutuslautakunta 26.03.2019 § 116
HEL 2018-011175 T 00 00 03

Lausunto
Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi seuraavan lausunnon valtuutettujen Maria Ohisalon ja Petrus Pennasen toivomusponsista koulujen ja
päiväkotien ylijäämäruoista:
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Ponsissa pyydetään selvittämään mahdollisuudet tarjota koulujen ja
muiden kaupungin laitoskeittiöiden ylijäämäruokaa maksutta, esimerkiksi avaamalla ruokailu ulkopuoliselle kouluruokailun päätyttyä. (Maria
Ohisalon toivomusponsi). Jakelusta voisi ilmoittaa koulun ovella, aina
kun ruokaa on saatavilla (Petrus Pennasen toivomusponsi).
Suurimpaan osaan Helsingin kaupungin päiväkoteihin ja kouluihin ruokapalveluja tuottaa Helsingin kaupunki - Palvelukeskus liikelaitos. Ruokapalvelujen toteuttamista ohjaavat kansalliset varhaiskasvatuksen ja
kouluruokailun ruokailusuositukset. Lasten ja nuorten ruokapalveluissa
ravitsemuslaadun lisäksi keskeistä on aterioiden ja ruokalajien olevan
vaihtelevia, syömään houkuttelevia, tunnistettavia ja mieluisia.
Koulu- ja päiväkotiruokailun toiminnan luonteesta johtuen valmistettua
ruokaa jää jonkin verran yli. Ylijäävän ruoan määrä vaihtelee suuresti
eri toimipisteissä ja eri päivinä. Ateriakokonaisuudesta ei yleensä jää
kaikkia komponentteja yli, vaan ainoastaan jotain sen osaa esim. peruna, mutta ei esim. kastiketta. Valmistettua ja tarjolla ollutta ruokaa ei
voida hygieniasyistä myydä eteenpäin. Myytäväksi tarjottavan ylijäämä
ruoan tulee olla ollut erikseen säilytettynä, niin ettei se ole ollut tarjolla
esim. linjastossa. Palveluntuottajan tehtävänä on pyrkiä ravintolatoiminnassaan mahdollisimman pieneen hävikkiin. Keinoina tähän heillä
on muun ohjauksen ohella ruokalistojen suunnittelu asiakkaiden tarpeiden pohjalta, menekin seuranta ja yhteistyö koulujen kanssa paikalla
olevan oppilasmäärän seuraamiseksi. Kouluissa vietetään kampanjaviikkoja hävikin vähentämiseksi ja osassa kouluissa on yhteistyössä
tehty hyvinkin paljon erilaisia toimenpiteitä hävikin vähentämiseksi.
Mikäli toimipaikassa jaetaan tai myydään ylijäämäruokaa, se on palveluntuottajan tehtävä. Valmistettu ruoka ei siirry kasvatuksen ja koulutuksen toimialan haltuun ruokailun jälkeen. Ruoan valmistajan tehtävänä on huolehtia ja vastata toimialan eri asiakasryhmien toimipisteissä
ylijäävän ruoan myynti- ja jakelutoiminnasta aiheutuvista järjestelyistä,
valvonnasta ja turvallisuuden varmistamisesta. Koulujen ja oppilaitosten ravintolasaleihin ei ole suoraa pääsyä rakennusten ulkopuolelta,
vaan kulku on koulun normaalin sisäänkäynnin yhteydessä. Koulujen ja
päiväkotien ulko-ovet ovat turvallisuussyitä lukittuina ja kulkua valvotaan. Tarvittaessa kasvatuksen ja koulutuksen toimiala voi ohjeistaa
rehtoreita ravintolasalien käyttöön ja kulkemiseen liittyvissä asioissa,
koskien ylijäävän ruoan myyntiä ja jakelua, yhteistyössä ruokapalvelutuottajan kanssa.
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on sopinut Palvelukeskuksen
kanssa hävikkiruoan myyntikokeilusta erillisen sovelluksen kautta
(Lunchie market). Kokeilu aloitettiin vuoden 2018 loppupuolella ja se
jatkuu kevään 2019 ajan. Kokeilussa on mukana kaksi päiväkotia ja
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neljä koulua. Kokeiluvaiheessa sovelluksen on voinut ottaa käyttöönsä
koulun tai päiväkodin henkilökunta. Saatujen kokemuksien pohjalta arvioidaan jatkotoimenpiteet. Koulujen ja oppilaitoksien ravintoloista on
voinut jo tälläkin hetkelläkin ostaa mukaan ylijäämäruokaa.
Kasvatus- ja koulutuslautakunta suhtautuu myönteisesti ylijäävän ruoan
käytön edistämiseen ja ruokahävikin vähentämiseen ja tätä suositellaan sekä koulujen että varhaiskasvatuksen ruokailusuosituksissa.
Toiminnasta ei kuitenkaan saa aiheutua turvallisuusriskiä eikä haittaa
koulujen, oppilaitosten ja varhaiskasvatuksen toimipisteiden käyttäjäasiakkaille, henkilökunnalle tai päivittäiselle toiminnalle.
Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen
Lisätiedot
Sirpa Jalovaara, ruokapalveluasiantuntija, puhelin: 310 43246
sirpa.jalovaara(a)hel.fi

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta 08.02.2019 § 4
HEL 2018-011175 T 00 00 03

Lausunto
Merkittiin, että esittelijä muutti esittelyn otsikon monikkomuotoon.
Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta päätti antaa lausunnon valtuutettu Maria Ohisalon toivomusponnesta, koskien ylijäämäruoan jakelua
maksutta ulkopuolisille sekä valtuutettu Petrus Pennasen toivomusponnesta (sähköpostilla Kansliasta toimitettu lausuntopyyntö), jossa
edellytetään selvitettävän mahdollisuudet tarjota ilmaiseksi koulujen ylijäämäruokaa, jos sitä on saatavilla, yksinkertaisella ilmoituksella koulun
ovella.
Johtokunta toteaa, että Helsingin kaupungin päiväkoteihin ja kouluihin
ruokapalveluja tuottaa Palvelukeskusliikelaitos (jatkossa myös Palvelukeskus). Toimintatapana on sopimuksen mukainen tilaaja-tuottaja-malli.
Palvelukeskuksen käyttöön on luovutettu keittiötilat, koulu puolestaan
hallinnoi ravintolasali-tilaa. Päiväkodeissa ei ole ravintolasaleja, vaan
niissä ruoka nautitaan pääsääntöisesti päiväkodin ryhmätiloissa.
Ravintolasaleihin ei ole suoraa pääsyä rakennusten ulkopuolelta vaan
kulku on koulun normaalin sisäänkäynnin yhteydessä. Koulujen ruokasaleja ei ole myöskään varustettu ulkopuoliseen myyntiin. Palvelua tilaava toimiala edellyttää, että ylijäävän ruoan myynnistä ja tarjoilusta ei
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aiheudu turvallisuusriskiä tai haittaa koulujen, oppilaitosten tai varhaiskasvatuksen toimipisteiden käyttäjäasiakkaille, henkilökunnalle ja toiminnalle.
Palvelukeskus pyrkii ravintolatoiminnassaan mahdollisimman pieneen
hävikkiin. Keinoina tähän ovat muun ohella ruokalistojen suunnittelu
asiakkaiden tarpeiden pohjalta, menekin seuranta ja yhteistyö koulujen
kanssa paikalla olevan oppilasmäärän seuraamiseksi.
Koulu- ja päiväkotiruokailun toiminnan luonteesta johtuen tarjolla ollutta
ruokaa jää kuitenkin jossakin määrin yli. Ylijäävän ruoan määrä vaihtelee kouluittain ja päivittäin (vaihteluväli noin 0 – 10 annosta/pv). Ateriakokonaisuudesta ei normaalisti jää kaikkia komponentteja yli, vaan ainoastaan osittain (esim. peruna), mutta ei esim. kastiketta. Ylijäävän
ruuan määrä toisin sanoen vaihtelee suuresti eri päivinä ja eri toimipisteissä.
Lähtökohtaisesti Palvelukeskuksen tehtävänä on palveluntuottajana
vastata palvelujen myynti- ja jakelu-kokeilusta aiheutuvista käytännön
järjestelyistä ja kustannuksista, mukaan lukien mm. siivous- ja turvapalvelujen kustannuksista. Palvelukeskus on pilotoimassa paraikaa
asiakaskunnan sisäiseen käyttöön Lunchie- mobiilisovellusta, joka
osaltaan edesauttaa mahdollisesti syntyvän ylijäämäruoan myynnin
edullisesti sitä tarvitseville.
Edellä sanotun perusteella Palvelukeskus katsoo, että asia vaatii vielä
tarkempaa selvittelyä yhteistyössä toimialojen ja muiden tähän liittyvien
toimijoiden kesken. Mikäli kaupunki lähtee tekemään konseptia ylijäämäruoan jakamisesta, Palvelukeskus on omalta osaltaan mielellään
mukana toteuttamassa mahdollista toimintatavan muutosta.
Esittelijä
toimitusjohtaja
Antti Värtelä
Lisätiedot
Anne Koskinen, yksikönjohtaja, puhelin: 310 36983
anne.koskinen(a)hel.fi
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§ 256
Kaupunginvaltuuston 10.4.2019 tekemien päätösten täytäntöönpano
Päätös
Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 10.4.2019 tekemät
päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:
1-3

Ei toimenpidettä.

4

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helsingin seudun
liikenne –kuntayhtymälle sekä Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle.
Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, asemakaavoitukselle ja kaupunginmuseolle.

5

Kaupunginhallitus edellyttää, että rakennustöiden sekä ns.
Pikku-Finlandian sijoittelun aiheuttamat pyöräilyn ja kävelyn poikkeusjärjestelyt suunnitellaan huolellisesti ja toteutetaan siten, että ratkaisu on laadukas, reitti ei pitene kohtuuttomasti, kaikkien puiston ja kulkureittien käyttäjien turvallisuudesta huolehditaan ja kävely sekä pyöräily eriytetään. Lisäksi kaupunginhallitus edellyttää selvitettävän väliaikaisen pyöräilyn ja kävelyn reitin rakentamista Finlandia-talon takana sijaitsevan nurmialueen reunaan.
Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Finlandia-talo Oy:lle.
Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja
yleisten alueiden jaostolle.

6

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle.

7

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle sekä Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle.
Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle ja asemakaavoitukselle.
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8

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helsingin seudun
ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle sekä Gasum Oy:lle.
Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, asemakaavoitukselle ja kaupunginmuseolle.

9.12

Aloitteen kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 257
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
Päätös
Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa
seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 15
kaupunginhallituksen jaostot
- konsernijaosto
- elinkeinojaosto

8.4.2019

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta

9.4.2019

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

9.4.2019
12.4.2019

9.4.2019

9.4.2019

johtokunnat
- palvelukeskusliikelaitos
- taloushallintopalveluliikelaitos
- työterveysliikelaitos
- rakentamispalveluliikelaitos
- liikenneliikelaitos

11.4.2019

keskusvaalilautakunta yleishallinnon osalta

12.4.2019

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

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

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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MUUTOKSENHAKUOHJEET
1
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Pöytäkirjan 248, 249, 250, 251, 252, 254, 255, 256 ja 257 §:t.
Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian
valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §
2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Pöytäkirjan 253 §.
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.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä,
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joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.
Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:
Sähköpostiosoite: helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava






päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
oikaisuvaatimuksen tekijä
millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään
vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä.
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.
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Kaupunginhallitus

Jan Vapaavuori
puheenjohtaja

Jenni Björksten
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Anni Sinnemäki

Silja Borgarsdottir Sandelin

Nasima Razmyar

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 30.04.2019.
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