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§ 386
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätös
Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.
Samalla kaupunginhallitus päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Mika
Raatikaisen ja Ozan Yanarin sekä varatarkastajiksi Pia Pakarisen ja
Nasima Razmyarin.
Käsittely
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuksesta
valita pöytäkirjantarkastajaksi Maria Ohisalon sijasta Ozan Yanarin.
Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Kaupunginhallitus päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi
ja päätösvaltaiseksi.
Samalla kaupunginhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Mika
Raatikaisen ja Maria Ohisalon sekä varatarkastajiksi Pia Pakarisen ja
Nasima Razmyarin.
Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 387
V 5.6.2019, Kaupunkiympäristölautakunnan varajäsenen sekä ympäristö- ja lupajaoston jäsenen ja varapuheenjohtajan valinta
HEL 2019-005751 T 00 00 02

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto
 myöntää Leo Straniukselle eron kaupunkiympäristölautakunnan varajäsenen sekä ympäristö- ja lupajaoston varapuheenjohtajan ja jäsenen luottamustoimista
 valitsee Sameli Sivosen varajäseneksi (Amanda Pasasen henkilökohtainen varajäsen) kaupunkiympäristölautakuntaan ja
 valitsee Sameli Sivosen jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostoon vuoden 2021
toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.
Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta
heti.
Käsittely
Kaupunkiympäristölautakunnan jäsenen nimi korjattiin teknisenä korjauksena päätösehdotukseen.
Esittelijä
vs. hallintojohtaja
Antti Peltonen
Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060
jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet
1

Eronpyyntö 14.5.2019

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Otteet
Ote
Päätöksessä mainitut
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Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Kaupunginvaltuusto valitsi Leo Straniuksen (Vihr.) 7.6.2017 § 267 varajäseneksi kaupunkiympäristölautakuntaan sekä § 268 jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi ympäristö- ja lupajaostoon vuonna 2017 alkavaksi
toimikaudeksi. Leo Stranius pyytää 14.5.2019 eroa kaupunkiympäristölautakunnan varajäsenen sekä ympäristö- ja lupajaoston jäsenen ja varapuheenjohtajan luottamustoimista muiden luottamustehtävien vuoksi.
Kuntalain (410/2015) 70 §:n 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi
erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön
valinnut toimielin.
Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen valitaan
toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushenkilö. Valittavan
henkilön tulee olla vaalikelpoinen lautakuntaan kuntalain 74 §:n mukaisesti.
Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö,
joka on suostunut ottamaan toimen vastaan. Luottamushenkilön on valtuuston pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä
hänen vaalikelpoisuutensa arvioinnissa.
Esittelijä
vs. hallintojohtaja
Antti Peltonen
Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060
jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet
1

Eronpyyntö 14.5.2019

Muutoksenhaku
Kunnallisvalitus, valtuusto
Otteet
Ote
Päätöksessä mainitut

Otteen liitteet
Kunnallisvalitus, valtuusto
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Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto
Taloushallintopalveluliikelaitos
Tarkastusvirasto
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§ 388
V 5.6.2019, Helsingin kaupungin ympäristöraportti 2018
HEL 2018-013307 T 11 00 01

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi Helsingin kaupungin ympäristöraportin vuodelta 2018.
Käsittely
Asian aikana kuultavana oli ympäristösuunnittelija Pirita Kuikka. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Timo Lindén, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550
timo.linden(a)hel.fi

Liitteet
1

Ympäristöraportti 2018

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Helsingin kaupungin ympäristöasioiden huomioon ottamista ohjaavat
kaupunginvaltuuston hyväksymät kaupunkistrategia ja ympäristöpolitiikka sekä kaupunginhallituksen hyväksymät talousarvion laatimisohjeet. Kaupungilla on lisäksi useita ympäristönsuojelun osa-alueiden ohjelmia, jotka toimivat osaltaan kaupungin ympäristöjohtamisen toteuttajina. Toimialojen, liikelaitosten ja tytäryhteisöjen ympäristötyö tukee
kaupungin ympäristöjohtamista.
Helsingin kaupungin ympäristöraportti on kaupunkikonsernin yhteinen
asiakirja, jossa kuvataan kaupungin ympäristötavoitteiden toteutumista
ja toiminnan vaikutuksia ympäristöön sekä kaupungin ympäristöpolitiiPostiosoite
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kan toteutumista. Jatkossa ympäristöraportissa raportoidaan myös Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman ja sopeutumislinjausten
2019–2025 edistymistä. Toimialojen ja liikelaitosten vastaukset ja ympäristötilinpitotiedot julkaistaan avoimena datana ja koko raportti tullaan
julkaisemaan osoitteessa www.hel.fi/ymparistoraportti. Ympäristöpalveluiden kokoamaan ja toimittamaan raporttiin ovat tuottaneet tietoja kaupungin toimialat, liikelaitokset ja tytäryhteisöt.
Keskeisiä poimintoja ympäristöraportista
Kaupunkistrategian 2017–2021 mukaan Helsingissä toteutetaan modernia ilmastovastuuta. Tavoitteena on vähentää päästöjä 60 prosenttia vuoteen 2030 ja olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Hiilieutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelma hyväksyttiin kaupunginhallituksessa yksimielisesti joulukuussa 2018. Ohjelma sisältää 147 toimenpidettä vastuuorganisaatioineen ja aikatauluineen. Ohjelmaa valmisteltiin
avoimesti ja siihen osallistui laaja joukko henkilöitä kaupungilta ja sidosryhmistä. Lisäksi teetettiin ulkopuolisilla konsulttitoimistoilla liikenteen sekä rakentamisen ja rakennuksiin liittyvät päästö- ja kustannusvaikutusarviot sekä pyydettiin lausunnot ja VTT:n toimesta tehtiin elinkeinovaikutusten arviointi. Niiden perusteella toimenpideohjelmaan lisättiin uusia toimenpiteitä ja muokattiin olemassa olevia. Elinkeinoelämän toiveen mukaan päätettiin perustaa yritysfoorumi, joka seuraa toimenpideohjelman toteutumista. Toimenpideohjelman seurantaan on
kehitetty avoimesti verkossa saatavilla olevaa seurantatyökalua, josta
kuka tahansa kiinnostunut voi seurata toimenpiteiden etenemistä.
Vuonna 2018 seurantatyökalusta valmistui demoversio.
Helsingin kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt olivat noin 27 prosenttia alemmat kuin vuonna 1990. Kaupungin kasvihuonekaasujen kokonaispäästötavoite vuodelle 2020 on 30 prosentin vähennys. Tavoite on
mahdollista saavuttaa, mutta tämä riippuu etenkin kaukolämmön tuotannon polttoainejakaumasta sekä joukkoliikenteen uusiutuvan polttoaineen osuudesta vuonna 2020.
Kaupungin ilmastonmuutokseen sopeutumisen linjaukset päivitettiin
syksyllä 2018 ja ovat kaupunginhallituksessa pöydällä. Sopeutumislinjaukset 2019–2025 on suunnitelma, jota toteuttamalla Helsinki voi sopeutua ilmastonmuutokseen. Sopeutumisvisio esittelee, millainen on
ilmastonkestävä Helsinki vuonna 2050. Vuonna 2018 sosiaali- ja terveystoimialalle perustettiin ilmastonmuutokseen sopeutumisen työryhmä. Työ aloitettiin tunnistamalla toimialan näkökulmasta keskeiset ilmastonmuutoksen vaikutukset. Ensimmäiseksi kehittämiskohteeksi valittiin helteisiin varautuminen. Kaupunginhallitus hyväksyi kaupungin
hulevesiohjelman vuonna 2018 ja kaupungin asuntotonttien tontinluovutusehtoihin sisällytettiin hulevesiä koskeva ehto.
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Kaupunkiorganisaation energiatehokkuus on uusi osio ympäristöraportissa. Osio liitettiin ympäristöraporttiin päällekkäisen raportoinnin karsimiseksi. Helsingin kaupungin energiansäästötyötä koordinoi Energiansäästötyöryhmä, joka aloitti toimintansa syksyllä 2018. Kaupunkikonsernin päästöt ovat 15 prosenttia koko kaupungin päästöistä ja tästä
osuudesta noin 95 prosenttia aiheutuu rakennusten energiankulutuksesta. Helsingin kaupunkikonsernin kokonaisenergiankulutus vuonna
2018 oli noin 1 712 GWh, mikä oli noin prosentin enemmän kuin vuonna 2017. Kiinteistöjen energiankulutukset ovat noudattaneet edellisen
vuoden tasoa, ainoastaan kaukojäähdytyksen osuus on kasvanut uusien kaukojäähdytyskohteiden myötä. Yleisten alueiden ja valaistuksen
sähkönkulutusta on saatu vähennettyä vuodesta 2017 energiatehokkuustoimenpiteiden ansiosta.
Smart & Clean -säätiö on käynnistänyt seitsemän vaikuttavaa muutosprojektia, joissa on mukana jo 100 yritystä. Uudenlaisia ratkaisuja rakennetaan muun muassa ilmanlaadun, korjausrakentamisen, liikenteen, hulevesien laadunhallinnan ja muovin kiertotalouden parissa.
Helsinki Metropolitan Air Quality Testbed (HAQT) -projektissa luodaan
pääkaupunkiseudulle tiheää ja tarkkaa ilmanlaadun mittausjärjestelmää. Bio Sata -projektissa HSL:n bussit ja Staran työkoneet siirtyvät
käyttämään kokonaan jäte- ja tähdepohjaisia biopolttoaineita vuoteen
2020 mennessä.
Helsingin ilmanlaatu on parantunut viimeisten vuosikymmenien aikana
ja on kansainvälisesti vertaillen melko hyvää. Kuitenkin EU:n ilmanlaatudirektiivin terveysperusteinen typpidioksidin vuosiraja-arvo ylittyy yhä
paikoitellen keskustan katukuiluissa. Syynä ovat liikenteen, etenkin
dieselkaluston, pakokaasupäästöt. Myös hengitettävien hiukkasten eli
katupölyn osalta raja-arvon ylitysriski on yhä olemassa. Pientaloalueilla
ilmanlaadun heikentymistä aiheuttaa puun pienpoltto takoissa ja kiukaissa.
Ympäristömelu vaikuttaa vahvasti elinympäristön laatuun ja yleiseen
viihtyvyyteen. Suurin meluhaittojen aiheuttaja Helsingissä on tieliikenne. Helsingin kaupungin meluntorjuntaa ohjaa meluntorjunnan toimintasuunnitelma 2018–2022. Sen keskiössä on meluhaittojen ennaltaehkäisy maankäytön ja liikenteen suunnittelun keinoin. Lisäksi tarvitaan
melutasojen alentamiseen liittyviä toimia, kuten melua vaimentavia katupäällysteitä, nopeusrajoitusten alentamista ja nastarenkaiden käytön
vähentämistä. Periaatteet nopeusrajoitusten määrittämiseksi hyväksyttiin vuonna 2018. Nopeusrajoitukset tulevat laskemaan suuressa osassa kaupunkia, millä on vaikutusta myös meluun. Nopeusvalvontakameroiden ja nopeusnäyttöjen määrää kaupungissa on lisätty. Hyvän etukäteistiedottamisen on todettu vähentävän asukkaiden kokemaa meluPostiosoite
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häiriötä niin rakennus- ja saneeraustöiden kuin ulkoilmakonserttienkin
osalta.
Kaupunkipyöräpalvelu laajentui Espooseen. Käyttäjien toiveesta kausi
alkoi jo huhtikuussa. Helsingissä pyörillä ajettiin 2,8 miljoonaa matkaa
ja kaupungin teettämän selvityksen mukaan kaupunkipyörien käyttöaste on maailman kärkeä. Palvelu ylitti taloudelliset tavoitteensa vuonna
2018 ja pyörämäärän tasaamiseen lanseerattiin asemilla kysyntää ennustava järjestelmä.
Helsingin ja Turun toisen yhteisen Itämeri-toimenpideohjelman 2014–
2018 visio oli puhdas, tuottava ja yhteinen Itämeri. Ohjelman alakohtineen yhteensä yli 80 toimenpiteestä oli vuoden 2018 lopussa aloitettu
24, käynnissä 40, ja yhdeksän oli valmistunut. Monet käynnissä olevat
asiat eivät koskaan tule ”valmiiksi” vaan ovat muuttuneet uusiksi pysyviksi toimintatavoiksi. Erityisesti roskaantumiseen, laivaliikenteeseen,
virkistysveneilyyn ja viestintään liittyvät toimet ovat vauhdittuneet. Vuoden 2018 aikana useat Itämeri-toimenpideohjelmassa olleet keskeneräiset asiat siirtyivät kaupungin uuden hulevesiohjelman edistettäviksi,
ja suunnitelmalliseen vesialueiden käyttöön liittyviä toimia merellisen strategian piiriin. Pääosin vuoden 2018 aikana valmisteltiin myös uusi,
järjestyksessään kolmas Helsingin ja Turun yhteinen Itämeri-toimenpideohjelma vuosiksi 2019–2023.
Helsingin luonnonsuojeluohjelman 2015–2024 toteuttaminen jatkui.
Kallahden matalikon luonnonsuojelualueelle laadittiin perustamisesitys
sekä hoito- ja käyttösuunnitelma. Maununnevan luonnonsuojelualueelle
laadittiin esitys laajennuksesta ja alueelle tehtiin uusi, päivitetty hoito- ja
käyttösuunnitelma, johon sisällytettiin sekä aiemmin perustettu luonnonsuojelualue että uusi laajennusosa. Haltialanmetsän luonnonsuojelualueelle valmistui hoito- ja käyttösuunnitelma.
Merkittävimpiä kaupungin hoitamia pilaantuneen maaperän kunnostuskohteita olivat asumiskäyttöön muutettavat Kalasataman ja Jätkäsaaren projektialueet. Lisäksi käynnissä on Vuosaaren kaatopaikan kunnostus. Yleisten alueiden rakentamisessa hyötykäytettiin vuonna 2018
yhteensä 734 800 tonnia kaivumassoja ja kiviaineiksia. Hyötykäytön
ansiosta säästyi noin 4,5 miljoonaa euroa ja 840 000 litraa polttoainetta
ja päästöt vähenivät 2 093 t CO2e. Kaivumassojen ja kiviaineksien
koordinoitu hallinta ja hyötykäyttö on oiva esimerkki rakentamisen kiertotaloudesta.
Ekokompassi -ympäristöjärjestelmä on käytössä tai rakenteilla kolmella
toimialalla tai niiden osassa, kahdessa liikelaitoksessa sekä 12 tytäryhteisössä. Ekokompassi -järjestelmien laajentaminen toimipaikkakohtaisista järjestelmistä palvelukokonaisuus- ja toimialakohtaisiin järjestelPostiosoite
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miin aloitettiin vuonna 2018. Ekokompassia rakennetaan muun muassa
liikunnan palvelukokonaisuudelle, kaupunkiympäristön toimialalle, nuorisopalveluille sekä Helsinki Biennaali 2020 -tapahtumalle. Vuoden
2018 lopulla kaupungin emo-organisaatiossa toimi 705 koulutettua ekotukihenkilöä. Koulutettuja ekotukihenkilöitä toimii myös useissa tytäryhteisöissä. Kaupungin ja elinkeinoelämän Ilmastokumppanit -verkostoon
liittyi vuonna 2018 ennätysmäärä uusia kumppaneita. Verkostossa on
nyt jo yli 80 suurta yritystä ja tukijäsentä.
Helsingin kaupungin ympäristökulut, poistot mukaan lukien, olivat yhteensä 91 miljoonaa euroa (2,1 prosenttia kaupungin kaikista toimintakuluista). Suurimmat kuluerät aiheutuivat ilmastonsuojelusta (33 %),
alueiden puhtaanapidosta ja jätehuollosta (23 %) sekä ilmasto- ja ympäristöystävällisen liikkumisen edistämisestä (18 %). Ympäristöinvestoinnit olivat yhteensä 135 miljoonaa euroa (21,5 prosenttia kaupungin
kaikista käyttöomaisuusinvestoinneista). Suurimmat investoinnit liittyivät ilmasto- ja ympäristöystävällisen liikkumisen edistämiseen (HKL:n
kalustohankinnat) sekä pilaantuneen maaperän puhdistamiseen. Ympäristötuotot olivat noin 6 miljoonaa euroa (0,5 prosenttia kaupungin
kaikista toimintatuotoista). Ympäristötuotot laskivat merkittävästi, koska
Korkeasaaren eläintarha, jonka tuotot ovat muodostaneet suurimman
osan ympäristötuotoista, ei ole enää osa emo-organisaatiota.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Timo Lindén, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550
timo.linden(a)hel.fi

Liitteet
1

Ympäristöraportti 2018

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Tiedoksi
Kaupunkiympäristölautakunta
Kasvatus- ja koulutuslautakunta
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
Sosiaali- ja terveyslautakunta
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§ 389
V 5.6.2019, Helsingin hyvinvointisuunnitelma 2019-2021
HEL 2019-005597 T 01 04 05

Päätös
Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle 10.6.2019 saakka.
Käsittely
Asian aikana kuultavana oli erityissuunnittelija Stina Högnabba. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle 10.6.2019
saakka Paavo Arhinmäen ehdotuksesta.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Stina Högnabba, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42525
stina.hognabba(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto hyväksyy Helsingin hyvinvointisuunnitelman painopisteet ja tavoitteet vuosille 2019-2021 sekä vuosittain talousarviovalmistelun yhteydessä tarkistettavat toimenpiteet.
Samalla kaupunginvaltuusto kehottaa kaikkia toimialoja ja kaupunginkansliaa yhteistyössä edistämään Helsingin hyvinvointisuunnitelman
tavoitteiden ja toimenpiteiden toteuttamista.
Esittelijän perustelut
Kaupunkistrategian mukaan toimiva kaupunki rakentuu tasa-arvolle,
yhdenvertaisuudelle, vahvalle sosiaaliselle koheesiolle ja avoimelle
osallistavalle kulttuurille. Toimiva kaupunki on etenkin tukea ja apua
tarvitsevien etu. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisellä vaikutetaan
siihen, että kaupunkilaisten elämä sujuu mukavasti, koettu hyvinvointi,
elämänlaatu ja terveys paranevat sekä arjen ympäristöt ovat hyvää ja
liikkuvaa elämää tukevia. Hyvinvointieroja ja eriytymiskehitystä sekä
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niihin kohdistuvia kaupungin toimenpiteitä toteutetaan ja seurataan
kaupunkitasoisena kokonaisuutena. Sosioekonomisia ja alueellisia terveys- ja hyvinvointieroja kavennetaan tietoon ja vaikuttavuuteen perustuvilla menetelmillä osana kaupungin hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä.
Kaupunginhallitus päätti 14.5.2018 § 350 ottaa käyttöön hyvinvoinnin ja
terveyden edistämisen johtamis- ja koordinointirakenteen valmisteluryhmän esityksen mukaan. Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että ehkäisevän päihdetyön järjestämislain mukaisista (523/2015 § 5) tehtävistä
vastaava toimielin on kaupunginhallitus ja tehtävistä huolehtii hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjausryhmä. Uusi toimintatapa vahvistaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtamista ja koordinointia
osana kaupungin johtamisjärjestelmää ja sen seurantaa.
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjausryhmä toimii terveydenhuoltolain (1326/2010) 12 §:n mukaisena kunnan terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen vastuutahona edistäen kuntalain (410/2015) 1 §:n
mukaisia asukkaidensa hyvinvointiin ja kestävään kehitykseen liittyviä
tehtäviä. Ohjausryhmän tehtävinä on kaupunkistrategian pohjalta määritellä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen keskeisimmät painopisteet
ja tavoitteet sekä ohjata hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimeenpanoa toimialoilla, kaupunginkansliassa ja verkostoissa.
Hyvinvointisuunnitelma kokoaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen strategisia
näkökulmia, tavoitteita ja toimenpiteitä
Kaupunginhallituksen päätöksen mukaan (14.5.2018 § 350) hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kokoavana asiakirjana toimii kaupunkitasoinen kaikkia väestöryhmiä kattava kaupunginvaltuuston hyväksymä
hyvinvointisuunnitelma, joka sisältää hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen painopisteet, tavoitteet, toimenpiteet ja seurannan.
Hyvinvointisuunnitelma on keskeinen strateginen asiakirja, jonka sisältöä johdetaan poikkihallinnollisella ja monitoimijaisella yhteistyöllä.
Suunnitelman avulla kehitetään eri ikäryhmiä koskevaa hyvinvoinnin ja
terveyden edistämistä Helsingissä.
Suunnitelmaan on sisällytetty sekä lastensuojelulain (417/2007) 12
§:ssä että ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain (980/2012) 5 §:ssä
edellytetyt valtuustokausittaiset hyvinvointisuunnitelmat. Kokonaisuuden avulla varmistetaan kaupunkitasolla lasten ja nuorten hyvinvointiin
ja syrjäytymisen ehkäisyyn liittyvän toiminnan suunnitelmallisuus, tavoitteellisuus, pitkäjänteisyys, kehittäminen sekä yhteistyö eri toimijoiden välillä. Ikääntyneisiin liittyvän kokonaisuuden avulla tuetaan ikääntyneen väestön hyvinvointia, terveyttä, liikkumista, toimintakykyä, itsePostiosoite
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näistä suoriutumista sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen
ja omaishoidon järjestämistä. Lainsäädäntö edellyttää, että näiden ikäryhmien hyvinvointisuunnitelmat hyväksytään kaupunginvaltuustossa ja
tarkistetaan neljän vuoden välein.
Hyvinvointisuunnitelmaa on valmistelu monialaisesti, yhteistyötä ja kehittämistä tukien
Hyvinvointisuunnitelma kokoaa uudella tavalla yhteen kaupungissa toteutettavaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä. Sitä on valmisteltu
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjausryhmän johdolla yhteistyössä toimialojen ja kaupunginkanslian kanssa. Lisäksi esimerkiksi
ikäihmisten hyvinvointiin ja osallisuuteen liittyvää painopisteen sisältöä
on valmisteltu kaupunginkanslian osallisuus- ja neuvontayksikön johdolla yhteistyössä ikäihmisten ja vanhusneuvoston kanssa. Tavoitteiden ja toimenpiteiden tuottamiseksi ikäihmisten osalta on järjestetty
neljä asukastilaisuutta sekä toteutettu avoin KerroKantasi-kysely.
Hyvinvointisuunnitelman sisällön tuottamisen lähtökohtana on tutkimustietoon perustuva tilannekuvaus helsinkiläisten hyvinvoinnista ja palveluista, jotka löytyvät kaupunginvaltuustolle valmistelluista raporteista
Helsingin tila ja kehitys 2016 (valtuustoseminaari 2.-3.2017) sekä toimintaympäristöanalyysi 2017 (valtuustoseminaari 15.-16.6.2017).
Hyvinvointisuunnitelma on käsitelty ja hyväksytty hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjausryhmässä 4.2.2019 ja kaupungin johtoryhmässä 1.4.2019.
Hyvinvointisuunnitelman painopisteet ja tavoitteet
Hyvinvointisuunnitelma muodostuu kuudesta hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisen painopisteestä ja 28 päätavoitteesta ja kohderyhmänä on
kaikki kaupunkilaiset. Hyvinvointisuunnitelma sisältää kaupunkistrategian kirjaukset painopisteisiin liittyen, lainsäädäntönäkökulmat, tilannekuvauksia ilmiöistä sekä tavoitteiden edistämiseen liittyvät toimenpidekokonaisuudet.
Hyvinvointisuunnitelma sisältää 108 toimenpidettä, joille on asetettu
vaikuttavuustavoitteet, seurantamittarit ja vastuutahot. Toimenpiteitä
tarkistetaan vuosittain, osana hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
ohjausryhmän työtä sekä osana kaupungin talouden ja toiminnan
suunnitteluprosessia. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyviä
muita toimenpiteitä toteutetaan hyvinvointisuunnitelman lisäksi laajasti
osana toimialojen ja kaupunginkanslian palvelujen uudistamista ja kehittämistä.
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Toimenpiteiden valinnassa on painotettu sellaisia toimenpiteitä, joita
johdetaan kaupunkiyhteisesti sekä ovat tietoon perustuen vaikuttavia.
Kaupunginhallituksen päätöksen (14.5.2018 § 350) mukaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työn kärkenä ovat helsinkiläisten liikkumisen lisääminen (Liikkumisohjelma) sekä nuorten syrjäytymishaasteen
ratkaiseminen (Mukana-ohjelma). Näiden lisäksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisellä pyritään vaikuttamaan eriarvoisuuden vähentämiseen, terveellisten elintapojen lisääntymiseen sekä mielen hyvinvoinnin
ja kaupunkilaisten päihteettömyyden edistämiseen. Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö sekä mahdollisuus osallistua taide- ja kulttuuritapahtumiin on osa hyvinvoinnin ja elinvoiman edistämistä.
1. Eriarvoisuuden vähentäminen
 Vähennetään eriarvoisuutta kaupunkistrategian kärkihankkeilla
 Kavennetaan väestöryhmien välisiä hyvinvointi- ja terveyseroja tietoon ja vaikuttavuuteen perustuvilla menetelmillä.
 Turvataan tulotasosta ja taustasta riippumatta yhdenvertainen palveluiden saatavuus eri väestöryhmissä.
 Myönteisellä erityiskohtelulla edistetään yhdenvertaisten palvelujen
toteutumista ja ehkäistään segregaatiokehitystä.
 Kehitetään yhteistyömalleja riskiryhmien etsimiseksi ja tunnistamiseksi sekä ohjaamiseksi sopivaan palveluun.
 Vähennetään lapsiperheköyhyyttä.
2. Liikkuva ja terveellinen kaupunki kaikille
 Helsinkiläisten liikkuminen lisääntyy ja terveydelle haitallinen, liiallinen istuminen vähenee. Vapaa-ajan liikuntaa harrastamattomien
osuus pienenee. Yhä useampi helsinkiläinen liikkuu terveytensä
kannalta riittävästi.
 Edistetään terveellisiä elintapoja ja tuetaan ihmisten mahdollisuuksia hyvinvoinnin ja terveyden ylläpitoon ja parantamiseen. Mahdollisuuksia luodaan pitämällä huolta olosuhteista, jotka tukevat hyvinvointia ja terveellisten valintojen tekemistä.
3. Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisy (Lasten- ja nuorten hyvinvointisuunnitelma)
 Edistetään lasten ja nuorten hyvinvointia, tuetaan lasten ja nuorten
terveellisiä ja turvallisia elinympäristöjä sekä vahvistetaan vanhemmuutta.
 Ehkäistään lasten ja nuorten syrjäytymistä.
 Ehkäistään ylisukupolvista ja alueellista syrjäytymistä
 Vähennetään kiusaamista ja yksinäisyyden kokemuksia.
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 Vahvistetaan tietoperustaisuutta nuorten palvelujen suuntaamisessa ja kehittämisessä.
4. Ikääntyneiden toimintakyvyn ja osallisuuden vahvistaminen (Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi)
 Vahvistetaan ikääntyneen väestön hyvinvointia ja toimintakykyä.
 Vahvistetaan ikääntyneen väestön mahdollisuuksia tiedonsaantiin ja
tuetaan heidän digitaitojensa kehittymistä.
 Tuetaan ikääntyneen väestön mahdollisuuksia aktiiviseen osallistumiseen ja vaikuttamiseen.
 Kehitetään ikääntyneen väestön asumisoloja ja kotona asumisen
mahdollisuuksia sekä turvataan heidän mahdollisuutensa hyvää arkeen ja liikkumiseen lähiympäristössään.
 Parannetaan ikääntyneelle väestölle tarjottavien palvelujen laatua ja
pyritään huomioimaan entistä paremmin heidän tarpeensa palvelutuotannossa.
 Kehitetään kaupungin toimintaa ja palveluita entistä muistiystävällisemmiksi.
5. Mielen hyvinvoinnin ja päihteettömyyden edistäminen
 Edistetään mielen hyvinvointia.
 Vähennetään alkoholin, tupakkatuotteiden, huumausaineiden ja
muiden päihtymiseen käytettävien aineiden sekä rahapelaamisen
aiheuttamia haittoja.
 Edistetään savuttomia ja nikotiinittomia arkiympäristöjä.
6. Elävät, omaleimaiset ja turvalliset kaupunginosat
 Kehitetään keskustan ja kaupunginosien elinvoimaisuutta.
 Edistetään liikkumisen sujuvuutta kestävillä kulkumuodoilla.
 Edistetään viherverkoston ja puistojen monipuolisuutta sekä ulkoliikuntaa ja viherympäristössä oleskelua.
 Mahdollistetaan kaikille helsinkiläisille osallistuminen kulttuuri- ja
harrastustoimintaan.
 Edistetään toimenpiteitä, joilla lisätään arkiympäristön turvallisuutta
ja viihtyisyyttä kaikissa kaupunginosissa.
 Ehkäistään tapaturmia ja lähisuhteissa tapahtuvaa väkivaltaa.
Hyvinvointisuunnitelman toimeenpano
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjausryhmän tehtävänä on ohjata ja koordinoida hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimeenpanoa hyvinvointisuunnitelman avulla. Työssä pyritään tavoitteellisuuteen,
pitkäjänteisyyteen sekä ehkäisevän ja ennakoivan työn nykyistä paPostiosoite
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rempaan toteutukseen. Hyvinvointisuunnitelmaan on valittu 108 toimenpidettä, joista 89 sisältyvät toimialojen ja kaupunginkanslian toimintasuunnitelmiin sekä 66 toimenpidettä, joita johdetaan useamman toimialan yhteistyönä.
Hyvinvointisuunnitelman toimenpiteiden toteuttamiseen tarvittavat resurssit päätetään vuosittain kaupungin talousarviossa. Vuosittain toukokuussa ja syyskuussa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjausryhmä käsittelee hyvinvointisuunnitelman toimenpiteitä seuraavalle
toimintakaudelle. Toimenpiteiden arvioinnin ja suuntaamisena pohjana
käytetään hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen seurantatietoa, kaupunkilaisten asiantuntijatietoa, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
verkostojen tuottamaa tietoa sekä vanhus-, vammais- ja nuorisoneuvoston näkökulmia.
Hyvinvointisuunnitelman toimenpanosta ja seurannasta vastaa osaltaan myös temaattinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen verkosto,
jonka toimenpiteitä on soveltuvin osin sisällytetty hyvinvointisuunnitelmaan. Verkostossa toimii tällä hetkellä useita kehittämisryhmiä mm.
Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto, Mukana-ohjelman ja Liikkumisohjelman ohjaus- ja projektiryhmät, Sutjakka stadi, Pyöräilyn edistämisohjelma, Pakka ohjaus- ja tarjontaryhmät, Savuton Helsinki, Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyryhmä, Lähisuhdeväkivallan ehkäisyryhmä, Helsingin liikenneturvallisuuden kehittämisryhmä, Turvallinen Helsinki verkosto, Kulttuuritoimijoiden verkosto, Liikkuvat verkosto ja stadin
ikäohjelman projektiryhmä. Näissä verkostoissa toimii laajasti myös järjestöjä, oppilaitoksia ja muita yhteistyökumppaneita.
Kaupunkilaisten hyvinvoinnin seurantaa vahvistetaan
Hyvinvointisuunnitelmaa seurataan kaupungin strategiamittareiden lisäksi suunnitelman tavoite- ja toimenpidekohtaisilla mittareilla. Tavoitteille ja toimenpiteille on asetettu vaikuttavuustavoitteet, joiden avulla
pyritään todentamaan toimenpiteiden onnistumisen tasot suhteessa
väestön hyvinvoinnin muutoksiin.
Hyvinvointisuunnitelma toimii terveydenhuoltolain (1326/2010) 12 §:n
mukaisena asiakirjana, jonka perusteella raportoidaan kaupunkilaisten
hyvinvoinnista ja terveydestä sekä niihin vaikuttavista tekijöistä. Tavoitteiden ja toimenpiteiden etenemisestä, onnistumisista ja haasteista sekä vaikutuksista väestön hyvinvointiin, terveyteen ja turvallisuuteen raportoidaan vuosittain talousarviovalmistelun yhteydessä Stadin HYTEbarometrin avulla. Ensimmäinen tilasto- ja tutkimustietoon perustuva
Stadin HYTEbarometri on valmistunut toukokuussa 2019. Seuraava
raportointi toteutetaan vuoden 2020 alkupuolella. Valtuustokauden lopussa raportointi sisällytetään osaksi Helsingin Tila ja kehitys -raporttia
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sekä toimintaympäristöanalyysia. Lisäksi hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisen arviointia sisällytetään osaksi kaupunkistrategian arviointia.
Hyvinvointisuunnitelma julkaistaan hyväksymisen jälkeen verkkosivustona hel.fi alustalle.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Stina Högnabba, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42525
stina.hognabba(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3

Hyvinvointia ja terveyttä kaikille hyvinvointisuunnitelma
Hyvinvointia ja terveyttä kaikille Helsingin hyvinvointisuunnitelma 20192021 Toimenpidetaulukot
Stadin HYTEBAROMETRI vuosikooste 2018

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Tiedoksi
Kaupunginkanslia
Kasvatuksen ja koulutuksen toimia-ala
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§ 390
V 5.6.2019, Itäisen saariston asemakaava (nro 12300)
HEL 2012-001559 T 10 03 03

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

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto hyväksyy 9.9.2014 päivätyn sekä 7.3.2017 ja
10.10.2017 muutetun piirustuksen numero 12300 mukaisen asemakaavan asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.
Asemakaava koskee retkeily- ja ulkoilualuetta, loma-asuntojen korttelialuetta, kesämajojen korttelialuetta, matkailua palvelevien rakennusten korttelialuetta, yhteisötoimintaa palvelevien rakennusten korttelialuetta, venesatamaa, luonnonsuojelualuetta, puutarha- ja kasvihuonealuetta, metsätalousaluetta, jolla on ulkoilun ohjaamistarve, metsätalousaluetta, jolla on erityisiä ympäristöarvoja, vesialuetta seuraavissa kortteleissa:
48. kaupunginosan (Vartiosaari; Läntinen Villaluoto, Pohjoinen Villaluoto, Itäinen Villaluoto, Kotiluoto) korttelin 48010,
49. kaupunginosan (Laajasalo),
50. kaupunginosan (Villinki; Villinki, Pukkiluoto, Tulikallio, Itä-Villinki,
Harjaluoto, Tupsu, Pitkäpaasi, Kutupaasi, Varviluoto, Sikosaari, Maununkari) kortteleiden 50001–50023,
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51. kaupunginosan (Santahamina; Hernesaari, Neitsytsaari, Kuusiluoto, Louesaari, Hintholma) kortteleiden 51001–51005,
53. kaupunginosan (Ulkosaaret; Pitkärivi, Hyljepaadet, Tammaluoto,
Tammaluodonkari, Tammaletto, Nuottakari, Pihlajaluoto, Pihlajaluodonkupu, Kuminapaasi, Välikarit, Hattusaari, Kärkipaasi, Tiirapaasi, Vikiaskivi, Kajuuttaluodot, Villinginluoto) korttelin 53001,
54. kaupunginosan (Vuosaari; Pikku Niinisaari, Niinisaarenkarit, Läntinen Neitsytsaari, Itäinen Neitsytsaari, Huomenlahja, Kalliosaari, Kalliosaarenluoto, Kallioluoto, Santinen, Iso Leikosaari, Pikku Leikosaari,
Haapasaari, Kutusärkkä, Kivisaari, Kivisaarenluodot, Karhusaari, Iso
Villasaari, Pieni Villasaari, Loppikari, Malkasaari, Läntinen Iiluoto, Itäinen Iiluoto, Iso Iiluoto, Satamasaari, Pikku Satamasaari) kortteleiden
54500–54517.
Tiivistelmä
Itäinen saaristo on tärkeä merellinen virkistysalue. Kaava-alueeseen
kuuluu 36 saarta ja 22 asumatonta pikkusaarta tai luotoa sekä näitä
ympäröivät vesialueet.
Kaavan tavoitteena on kehittää saariston monipuolista ympärivuotista
käyttöä sekä lisätä virkistyksen ja matkailun mahdollisuuksia. Saarien
käyttömahdollisuuksien avoimuutta ja tavoitettavuutta parannetaan.
Asemakaava mahdollistaa itäisen saariston kehittämisen osana kaupunkia. Saariston merkittävimmät luonto- ja kulttuurihistorialliset arvot
ja soveltuvuus erilaisiin käyttötarkoituksiin otetaan huomioon.
Kaavoituksessa on otettu huomioon saarien erityispiirteet ja erilaiset
käyttötarkoitukset. Natura-alue, luonnonsuojelualueet, luonnonsuojelulain nojalla rauhoitetut suojellut luontokohteet ja muut tärkeät luontokohteet on merkitty kaavaan. Useimmille saarille on osoitettu rantautumispaikkoja ja jalankululle kulkureitit. Reitistöä selkeyttämällä pyritään
ohjaamaan kulkua, jotta saarien kulumista hallitaan. Saarien monipuolinen ympäristö huomioidaan ja rannat säilytetään mahdollisimman
luonnonmukaisina.
Saarien kesähuvilakulttuuriin liittyvä ympäristö, kulttuurihistoriallisesti
arvokas rakennuskanta sekä sotahistorialliset ja muinaismuistokohteet
säilytetään ja suojellaan. Myös saariston arvokkaat luonto- ja maisemakohteet sekä suojelualueet säilytetään.
Kaavaratkaisu sallii maltillisen rakentamisen, joka mahdollistaa saarten
loma- ja virkistyskäytön ja saaristomatkailupalveluiden toiminnan kehittämisen, mutta ei muuta oleellisesti saariston luonnetta.
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Saarien käyttöä on profiloitu pyrkimyksenä muodostaa edellytyksiä
keskitettyjen infrapalveluiden tuottamiselle.
Kaava-alueen pinta-ala on noin 3 315 hehtaaria ennestään asemakaavoittamatonta aluetta. Alueesta noin 310 hehtaaria on maa-aluetta ja 3
005 hehtaaria merialuetta.
Esittelijän perustelut
Kaavaratkaisu on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja oikeusvaikutteisen yleiskaavan mukainen ja edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista.
Alueen lähtökohdat ja nykytilanne
Alue käsittää pääosan Helsingin itäisestä saaristosta. Aluetta rajaavat
lännessä Laajasalo ja Santahamina sekä idässä Helsingin ja Sipoon
välinen raja. Uloin merialue saarineen ja luotoineen jää kaava-alueen
ulkopuolelle.
Suunnittelualueeseen kuuluu 36 saarta ja 22 asumatonta pikkusaarta
ja luotoa sekä näitä ympäröivät vesialueet. Yli 3 hehtaarin suuruisia
saaria on 16 kpl; suurimpia ovat Villinki, Itä-Villinki ja Pikku Niinisaari.
Itäsaariston maa- ja vesialueiden pääasialliset käyttömuodot liittyvät
vapaa-ajanviettoon. Suurin osa Helsingin yksityisistä kesähuviloista sijaitsee itäisessä saaristossa. Alueella on myös kesämajayhdyskuntia
sekä järjestöjen, yhdistysten ja yritysten virkistys- ja koulutuskeskuksia.
Muita vapaa-ajan toimintoja ovat retkeily, veneily, telttailu ja harrastuskalastus. Puolustusvoimien saaret ovat suljettua sotilasaluetta, mutta
niillä on puolustusvoimien henkilökunnan käytössä olevia kesämökkejä.
Vuosaaren satama sijaitsee kaava-alueen pohjoispuolella ja satamaan
johtava laivaväylä sivuaa aluetta sen itäpuolella.
Alue on asemakaavoittamaton.
Kaavaratkaisun keskeisin sisältö
Asemakaava pohjautuu Helsingin yleiskaava 2002:een ja Helsingin
saariston ja merialueen osayleiskaavaan vuodelta 1997. Asemakaava
on uuden yleiskaavan mukainen.
Kaavaratkaisun tavoitteena on kehittää saariston ympärivuotista käyttöä ja lisätä virkistyksen ja matkailun edellytyksiä. Kehittämisessä otetaan huomioon luonto- ja kulttuurihistorialliset arvot.
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Kaava-alueen pinta-ala on noin 3 315 hehtaaria ennestään asemakaavoittamatonta aluetta. Alueesta noin 310 hehtaaria on maa-aluetta ja 3
005 hehtaaria merialuetta.
Kaava-alueesta on
Vesialuetta (W)
Suojelu- ja luonnonsuojelualuetta (SL, SL-1, S-1)
Natura-vesialuetta (sl-nat, W-nat)
Retkeily- ja ulkoilualuetta (VR, VR/s, VR/sr)
Metsätalousaluetta (MU-1, MU-2, MY-1, MY-2)
Katualuetta
Puutarha-aluetta (MP/s, MP/RP)
Venesatama-aluetta
Korttelialuetta

2 742 ha
201 ha
70 ha
56 ha
49 ha
4 ha
4 ha
4 ha
185 ha

Kaava-alueesta on erilaisten virkistys-, metsätalous- ja suojelualueiden
osuus 11,3 %, korttelialuetta 5,6 % ja vesialuetta 82,7 %.
Korttelialueesta on
loma-asuntojen korttelialuetta (RA, RA/s, RA/RM,
RAH)
yleisten rakennusten korttelialuetta (RY-1, RY-1/s)
matkailua palvelevien rakennusten korttelialuetta (RM,
RM/s)
kesämajojen korttelialuetta (R-1/s)

147 ha
22 ha
14 ha
2 ha

Yleisin tonttitehokkuus on e=0,03. VR-alueille tai metsätalousalueille ei
ole osoitettu rakennusoikeutta.
Koko kaava-alueella rakennusoikeus on yhteensä 61 240 k-m², josta
noin 40 640 k-m² on loma-asuntojen korttelialueella (RA, RA/s, RA/RM,
RAH). Matkailu- ja yhteisötoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueella on noin 16 000 k-m² (RM, RM/s, RY-1, RY-1/s ja RY-1/RM). Eri
inventointeihin perustuva tilastoitu oleva rakennuskanta on suuruusluokaltaan noin 27 000 k-m², sisältäen myös talousrakennuksia. Tämän lisäksi on tilastoimatonta rakentamista, jota on kantakartan ja maastokäyntien pohjalta arvioitu olevan 5 000 k-m2.
Nykyiseen rakennuskantaan nähden uutta rakennusmahdollisuutta on
karkean arvion mukaan yhteensä noin 28 000 k-m², mikä tarkoittaa, etPostiosoite
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tä rakennuskantaan voi kaavan myötä tulla noin 90 %:n lisäys, jos kaavan sallima rakennusoikeus toteutuisi täysimääräisenä.
Kaava-alueella olevia loma-asuntojen rakennuspaikkoja on tällä hetkellä noin 205 kappaletta. Asemakaavaa mahdollistaa noin 140 uutta loma-asuntojen rakennuspaikkaa.
Kaava-aineiston liitteenä olevissa havainnekuvissa on esitetty kaavan
sallima enimmäisrakennusoikeus. Rakentaminen jakautuu pääosin
pieninä yksikköinä loma-asuntojen korttelialueille eri saarilla.
Asemakaavalla on vaikutusta Helsingin toiminnalliseen kaupunkirakenteeseen. Kaava mahdollistaa saariston virkistys- ja matkailukäytön lisäämisen ja kehittämisen sekä liittää sen osaksi Helsingin laajempaa
merellistä virkistysaluetta. Kun saarista avataan uusia alueita lähialueen asukkaiden käyttöön, saaristosta tulee myös kiinteämpi osa ItäHelsingin viher- ja virkistysverkkoa. Rakentaminen mahdollistaa myös
uusien virkistys- ja lähimatkailupalvelujen perustamisen Itä-Helsinkiin.
Kaava on luonteeltaan säilyttävä ja maltillisesti rakennusmahdollisuuksia lisäävä. Kaavan mahdollistama rakentaminen on pääosin lomaasuntorakentamista. Tämän johdosta kaavan toteuttamisella ei ole
merkittävää vaikutusta yhdyskuntarakenteeseen, väestön taikka työpaikkojen määrään.
Nykyiset loma-asutussaarissa olevat tontit ovat suureksi osaksi yksityisomistuksessa. Kaupunki omistaa alueella 19 saarta ja luotoa sekä
maa-alueita Villingin ja Pikku Niinisaaren saarissa. Lisäksi alueella on
valtion sekä erilaisten yhteisöjen omistamia saaria. Puolustusvoimien
saaret ovat valtion omistuksessa (Senaatti-kiinteistöt ja metsähallitus).
Kustannukset
Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille merkittäviä kustannuksia. Luonnonhoidon kustannukset kasvavat mahdollisten maahankintojen myötä ja virkistyskäytön lisääntymisen vuoksi.
Rakennusvirasto arvioi antamassaan lausunnossa Villingin ja Itä-Villingin katualueiden kustannuksia seuraavasti: "Saaristopolulla on syytä
tehdä pintavesijärjestelyjä ja pienehköjä kunnostustoimia. Kustannusarvio on 80 000 euroa, ylläpidon 6 000–10 000 euroa vuosittain."
Asemakaavan pohjaksi laaditun teknisen huollon periaatesuunnitelman
pohjalta Helsingin vesihuollon kehittämissuunnitelmassa 2017-2026 on
tunnistettu kaava-alueen vesihuollon selvitystarpeet ja on annettu jatkosuunnittelusta toimenpide-ehdotus aikatauluineen. Vesihuollon to-
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teuttamistapa ja ajankohta riippuvat vesihuollon tarpeesta, maankäyttötoimintojen kehittymisestä ja vesihuollon kustannuksista.
Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus
Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty osallistumis- ja vuorovaikutussuunnitelman mukaisesti.
Asemakaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 22.5–12.6.2013.
Muistutukset ja kirje
Tarkistetusta ehdotuksesta tehtiin 19 muistutusta ja nähtävillä oloajan
ulkopuolella saapui 1 kirje. Suurin osa muistutuksista tuli yksityisiltä
maanomistajilta.
Villinkiä koskevat muistutukset kohdistuivat polkujen ja katualueiden
merkintöihin. Muistutuksissa vaadittiin katualueiden ja polkujen linjausten ja leveyden muuttamista sekä katualuemerkinnän poistamista. Tämän lisäksi muistutettiin, että Villingin saarella on moottoriajoneuvoilla
ajaminen kielletty, ja toivottiin näin olevan myös tulevaisuudessa.
Rakentamista rajoittavien suojelualueiden rajauksista muistutettiin.
Avokallioalueiden (slk) rajauksia pidettiin liian suurina sekä maisemakuvallisesti ja kulttuurihistoriallisesti tärkeiden alueiden (s-2) ehdotonta
rakennuskieltoa pidettiin huonona asiana.
Yksittäisten loma-asuntojen suojelumääräyksiä pidettiin liian sitovina.
Rantaan rajautuvien VR-alueiden sijoittumista pidettiin ongelmallisina.
Niihin liittyviä laiturialueita toivottiin poistettavan kaavasta. Myös Laukonlahden laiturivarauksen vaikutuksista muistutettiin.
Loma-asuntojen korttelialueiden rakennustehokkuuden pudottamista
e=0,04 -> e=0,03 pidettiin osassa muistutuksia hyvänä asiana ja osassa huonona.
Määräystä, jossa käsitellään suojellun rakennuksen yllättävää tuhoutumista ja uudelleen rakentamista, pyydettiin tarkentamaan.
Myös Kristallilahden veden vaihtumista koskeviin kaavamääräyksiin
toivottiin muutoksia.
Yksittäisen kiinteistön kaavamerkintään toivottiin tarkennusta siten, että
merkintä vastaisi nykyisin olevaa käyttötarkoitusta. Myös yksittäisiä loma-asuntojen rakennusaloja toivottiin laajennettavan retkeily- tai metsänhoitoalueille.
Myös Pikku-Niinisaaren kaavamerkinnöistä muistutettiin.
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Pro Villinki Ry:n muistutus kohdistui rakennusoikeuteen, kaavassa esitettyihin kulkuväyliin, suojelumerkintöihin, rakentamistapaa koskeviin
määräyksiin ja ohjeisiin, vesialueelle rakentamiseen ja ympäristön häiriötekijöihin.
Suomen arkkitehtiliitto SAFA:n muistutus koski sen Villingissä omistaman kiinteistön kaavamääräyksiä.
Puolustusvoimien muistutus koski puolustusvoimien käytössä olevien
saarien (Hintholma, Neitsytsaari, Hernesaari ja Itä-Villinki) kaavamääräyksiä.
Villinge Gård och Trafikin muistutus koski Villingin saareen liittyvää
kaavakarttaa ja määräyksiä. Muistutus koski polkuverkostoa, Kristallilahden aluetta, Myrskykallioita, Gårdin päärakennuksen piha-alueita ja
telttailua.
Itä-Villingin lomanviettäjien muistutus koski Itä-Villingin kaavakarttaa ja
määräyksiä.
Helsingin Seudun Lintutieteellisen Yhdistyksen Tringa ry:n ja Helsingin
luonnonsuojeluyhdistys ry:n muistutukset koskivat tarkistetun asemakaavaehdotuksen luontoarvojen puutteellisia selvityksiä ja inventointien
puutetta koko saariston osalta. Lisäksi Tringa esitti tarkennuksia suojelumerkintöihin saarille: Pitkärivi, Itäisen Villaluodon eteläluoto ja Hattusaari. Myös luo-kaavamerkintään esitetään täsmennyksiä sekä merkittävän IBA-lintualueen huomioimista kaavaratkaisussa.
Lausunnot
Asiasta on saatu Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus), Helsingin Sataman, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL), Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän
(HSY), Museoviraston, kaupunginmuseon, yleisten töiden lautakunnan,
ympäristölautakunnan, Etelä-Suomen sotilasläänin esikunnan, Pääesikunnan, Metsähallituksen ja liikuntalautakunnan lausunnot. Helen Sähköverkko Oy:llä ja pelastuslautakunnalla ei ollut kaavaehdotukseen
huomautettavaa.
ELY-keskus totesi lausunnossaan, että ampumaratamelun ohjearvot
ylittyvät Villingin saaren länsi- ja keskiosassa sekä Villingin saaren etelä- ja lounaispuolella sijaitsevilla saarilla. Uutta vapaa-ajan asumista
Villinkiin tai sen etelä- ja lounaispuolen saarille melualueelle ei tule sallia. Lisäksi rannikko ja sen pienet saaret ovat tulvaherkkiä alueita ja
harmaiden vesien suodatuspaikka on sijoitettava tarpeeksi kauas rantaviivasta. Tästä tulee antaa kaavamääräys. Kaavaehdotuksessa ei ole
esitetty asianmukaista arviota kaavassa osoitetun rakentamisen vaikuPostiosoite
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tuksista Kallahden harju-, niitty- ja vesialueet Natura 2000 -alueen suojelun perusteena oleviin luontoarvoihin. Kaavassa jää selvittämättä,
täyttävätkö ranta-alueille kohdistuvan asemakaavan sisältövaatimukset
tällä luonto- ja kulttuuriympäristön kannalta erityisen arvokkaalla alueella. Hyvin tehtyä kaavatyötä tulee vielä täydentää edellä mainituilla tiedoilla.
Helsingin Satama totesi lausunnossaan, että meriväylän vaikutuspiirissä olevien saarten rakentamista loma-asutuksen tarpeisiin ei voisi lisätä, vaan täydennysrakentamista ja rakennuspaikkoja olisi arvioitava
tarkemmin huomioiden Vuosaaren sataman läheisyys. Itäisen saariston
asemakaava on valmisteltava siten, ettei sen toteuttaminen pitkällä tähtäimellä estä Suomen ulkomaankaupan pääsataman toiminnan kehittämistä kasvavan laivaliikenteen tarpeisiin.
HSY totesi lausunnossaan, että Itäisen saariston kaava-alue ei tällä
hetkellä kuulu HSY:n toiminta-alueeseen. Neitsytsaaret on liitetty yleiseen vesihuoltoverkostoon yksityisin liittymäjohdoin ja Villingin vesihuollosta vastaa Villingin vesiosuuskunta. Kaavaselostuksen mukaan
asemakaava edellyttää vesi- ja jäteviemärijärjestelmien rakentamista
osaan saarista. Osassa saaria käsittelyksi riittävät erilaiset harmaiden
vesien käsittelyratkaisut. Helsingin vesihuollon kehittämissuunnitelmassa 2013–2022 kaava-alue on vesihuollon selvitysaluetta. Toteutustavasta, aikataulusta ja kustannusjaosta tulee neuvotella ja sopia
HSY:n kanssa. Jätemäärän lisääntyessä tulisi huomioida jätteiden lajittelu erityisesti pakkausjätteiden osalta.
HSL totesi lausunnossaan, että asemakaava-alueelle ei ole katuyhteyttä mantereelta ja aluetta suunnitellaan virkistys- ja ulkoilukäyttöön. Tämän vuoksi HSL ei järjestä julkista liikennettä kaava-alueelle. Julkiset
vesiliikenneyhteydet saarille tulee järjestää joko markkinaehtoisesti tai
Helsingin kaupungin järjestämänä. Saariston yhteyksiä tarjoavat mantereen venepaikat ja etenkin julkisten vesiliikenneyhteyksien lähtöpaikat tulisi sijoittaa hyvien kävelyn ja pyöräilyn sekä joukkoliikenneyhteyksien päähän.
Museovirasto totesi lausunnossaan, että valtakunnallisesti merkittäviä
rakennettuja kulttuuriympäristöjä Itäisen saariston asemakaavaehdotuksen alueella ovat Helsingin höyrylaivareittien kesäasutukseen kuuluva Villinki ja pääkaupunkiseudun I maailmansodan linnoitteisiin kuuluva Itä-Villinki. Asemakaavaehdotus on lähtökohdiltaan alueen kulttuuriympäristöä vaaliva. Myös nuoremmilla (esim. toisen maailmansodan
ilmapuolustusrakenteilla) on usein huomattava historiallinen merkitys ja
suojelua on syytä ohjata. Kaava-alueen tunnetut muinaismuistolain
rauhoittamat vedenalaiset muinaisjäännökset tulee merkitä kaavakarttaan sm -merkinnällä. Kaavaselostukseen olisi syytä merkitä tieto kahPostiosoite
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desta alueen vedenalaisesta muinaisjäännöksestä (Kalliosaari Bergholmen nro 1280 ja Pukkiluoto 1/nro 1310).
Kaupunginmuseo totesi lausunnossaan, että kaavaehdotuksessa maisemalliset, kulttuurihistorialliset ja merelliset arvoton tunnistettu ja niitä
on otettu huomioon. Arkeologisen perinnön osalta kaavan suojelumerkinnöissä on puutteita. Puolustusvaraukset ovat muinaismuistolain rauhoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä, jotka tulisi lisätä aluerajauksina
kaavakarttaan katkoviivalla ja sm -merkinnällä. Rakennusoikeuden sijoittaminen siten, etteivät kulttuuriympäristön ja maiseman arvot vaarannu, on ohjattu kaavakarttaan sanallisin määräyksin. Uudet rakennukset pitää muotonsa ja sijoituksensa puolesta sovittaa olemassa oleviin rakennuksiin, maastoon ja kasvillisuuteen. Herkässä saaristomaisemassa uudisrakennukset tulee sijoittaa siten, etteivät maiseman ja
kulttuuriympäristön arvot heikkene.
Pääesikunnan logistiikkaosasto ja Etelä-Suomen sotilasläänin esikunta
totesivat lausunnoissaan, että puolustusvoimien suunnitelmissa ei ole
luopua asemakaavaehdotuksen alueella olevien alueiden käytöstä. Lisäksi kaikista asemakaavaa koskevista asiakirjoista poistetaan viittaukset Santahaminan ampumatoiminnan loppumisesta ja päättymisestä.
Metsähallitus totesi lausunnossaan, että Metsähallituksen luontopalveluilla on hallinnassa Hintholman, Neitsytsaaren ja Kuusiluodon saaret
sekä vesialuetta. Lisäksi yleisen vesialueen Hyljepaadet, Tammaletto,
Tammaluoto, Tammaluodonkari ja vesialue. Kaikki edellä mainitut alueet paitsi kaava-alueen yhteisillä vesialueella sijaitsevat saaret on
vuokrattu puolustusvoimien käyttöön. Kaavan määräyksillä ei tulisi vaarantaa tai estää tätä käyttöä. Metsähallitus esittää, että kaavamerkintää
muutettaisiin siten, että etumerkintänä olisivat puolustusvoimien alue
EP/ ja tarkennukseen kaavaehdotuksen mukaiset asemakaavamerkinnät. Ympäristöministeriö on käynnistänyt luonnonsuojelualuiden säädösvalmistelun suojelualueiden perustamisen edistämiseksi valtion
omistuksessa olevilla alueilla.
Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen
Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuksesta
saaduista muistutuksista ja kirjeestä sekä vastineet niissä esitettyihin
huomautuksiin.
Huomautuksissa 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. Kaavakarttaa ja -selostusta on ampumamelun
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osalta tarkistettu ja tehty muitakin muutoksia ELY-keskuksen lausunnon johdosta. Tehdyt muutokset on myös koottu Tehdyt muutokset -liitteeseen.
Julkisen nähtävilläolon jälkeen tehdyistä muutoksista on neuvoteltu
asianomaisten tahojen kanssa. Tämän lisäksi muutokset on käyty läpi
Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa 31.8.2017 pidetyssä palaverissa.
Tarkemmat perustelut
Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta
asemakaavaselostuksesta.
Lopuksi
Helsingin kaupunginhallituksen 11.3.2019 § 188 hyväksymän Helsingin
merellisen strategian tavoitteena on muun muassa kestävyys sekä se,
että pitkän tähtäimen suunnittelu toteutuu merellisissä toiminnoissa.
Tämä tarkoittaa erityisesti juuri ranta-alueiden ja saariston kaavoitusta.
Merellisen strategian tavoitteet ovat lähtökohtaisesti yleiskaavan toteuttamisohjeiden mukaisia. Asemakaavoituksella tulee jatkossa vahvasti
ohjata ja mahdollistaa toimintoja rannoilla ja saaristossa. Tärkeää on,
että merellisten sisältöjen kehittäminen tulee sisällyttää kaavoitusprosesseihin alusta lähtien niin, että asukkaita ja yrittäjiä kuullaan.
Helsingin merellisen strategian tavoite on, että merelliset palvelut ja virkistysmahdollisuudet ovat kaikkien ulottuvilla. Helsingin kaupunkistrategian mukaisesti lähisaariston avaamista edelleen yleiseen käyttöön
jatketaan. Itäinen saaristo on tärkeä merellinen virkistysalue. Kaavan
tavoitteet ovat Helsingin merellisen strategian mukaisia erityisesti liittyen tavoitteisiin kehittää saariston monipuolista ympärivuotista käyttöä,
lisätä virkistyksen ja matkailun mahdollisuuksia sekä parantaa saarien
käyttömahdollisuuksien avoimuutta ja tavoitettavuutta.
Neuvottelut Senaatti-kiinteistöjen kanssa ovat alkaneet vuoden 2017
lopussa ja maankäyttösopimus on allekirjoitettu 18.4.2018.
Päätösehdotus on kaupunkiympäristölautakunnan esityksen mukainen.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Timo Lindén, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550
timo.linden(a)hel.fi
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Asemakaavaehdotuksen nro 12300 A kartta, päivätty 9.9.2014, muutettu 7.3.2017 ja 10.10.2017
Asemakaavaehdotuksen nro 12300 B kartta, päivätty 9.9.2014, muutettu 7.3.2017 ja 10.10.2017
Asemakaavaehdotuksen nro 12300 C kartta, päivätty 9.9.2014, muutettu 7.3.2017 ja 10.10.2017
Asemakaavaehdotuksen nro 12300 D kartta, päivätty 9.9.2014, muutettu 7.3.2017 ja 10.10.2017
Asemakaavaehdotuksen nro 12300 E kartta, päivätty 9.9.2014, muutettu 7.3.2017 ja 10.10.2017
Asemakaavaehdotuksen nro 12300 F kartta, päivätty 9.9.2014, muutettu 7.3.2017 ja 10.10.2017
Asemakaavaehdotuksen nro 12300 G kartta, päivätty 9.9.2014, muutettu 7.3.2017 ja 10.10.2017
Asemakaavaehdotuksen nro 12300 H kartta, päivätty 9.9.2014, muutettu 7.3.2017 ja 10.10.2017
Asemakaavaehdotuksen nro 12300 I kartta, päivätty 9.9.2014, muutettu
7.3.2017 ja 10.10.2017
Asemakaavaehdotuksen nro 12300 J kartta, päivätty 9.9.2014, muutettu 7.3.2017 ja 10.10.2017
Asemakaavaehdotuksen nro 12300 K kartta, päivätty 9.9.2014, muutettu 7.3.2017 ja 10.10.2017
Asemakaavaehdotuksen nro 12300 L kartta, päivätty 9.9.2014, muutettu 7.3.2017 ja 10.10.2017
Asemakaavaehdotuksen nro 12300 selostus, päivätty 9.9.2014, muutettu 7.3.2017 ja 10.10.2017, päivitetty Kylk:n 10.10.2017 päätöksen mukaiseksi
Vuorovaikutusraportti I 9.9.2014, täydennetty 7.10.2014, keskustelutilaisuuksien muistiot ja ensimmäisen viranomaisneuvottelun pöytäkirja
Vuorovaikutusraportti II 28.2.2017, täydennetty 26.9.2017 ja ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelun muistio 21.9.2016
Tehdyt muutokset

Oheismateriaali
1
2
3
4
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6
7
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9
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12
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16
17
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Sijaintikartta 28.2.2017
Havainnekuva, karttalehti A 28.2.2017
Havainnekuva, karttalehti B 28.2.2017
Havainnekuva, karttalehti C 28.2.2017
Havainnekuva, karttalehti D 28.2.2017
Havainnekuva, karttalehti E 28.2.2017
Havainnekuva, karttalehti F 28.2.2017
Havainnekuva, karttalehti G 28.2.2017
Havainnekuva, karttalehti H 28.2.2017
Havainnekuva, karttalehti I 28.2.2017
Havainnekuva, karttalehti J 28.2.2017
Havainnekuva, koko kaava-alue kartta L 28.2.2017
Helsingin Itäinen saaristo arvokkaat luontokohteet -kartta
Itäisen saariston rauhoitetut ja arvokkaat luontokohteet
Helsingin Itäinen saaristo kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kohteet, kaupunkisuunnitteluvirasto 3.2.2017
Itä-Villinki arkeologisen kulttuuriperinnön inventointi 7.-9.9.2016, Museovirasto, arkeologiset kenttäpalvelut 2016
Itäisen saariston maisema- ja luontokohteet. Saarikohtainen selostus
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kaavalehdittäin, kaupunkisuunnitteluvirasto 2014/2017
Helsingin Itäisen saariston asemakaava-alueen tärkeimmät saaristolintujen pesimäluodot, yhteenveto 14.2.2014, Helsingin kaupungin ympäristökeskus
Villingin saari, Kantatilaselvitys ja mitoitustarkastelu, Ramboll 2016
Iso Villasaari, Kantatilaselvitys ja mitoitustaulukko, Ksv 2016
Metsähallituksen Luontopalveluiden suorittama sukellustarkastus/Kallahdenharjun Natura-alueen kohteen inventointi (Suojelubiologi Mats
Westerbom 18.10.2012), rajauskartat
Villingin vesiosuuskunta ja vesihuolto, Airix 2012
Teknisen huollon periaatesuunnitelma, kaupunkisuunnitteluvirasto /
rakennuttajatoimisto HTJ Oy 4.9.2011
Maankäyttösopimus 18.4.2019

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
Liite 6
Liite 7
Liite 8
Liite 9
Liite 10
Liite 11
Liite 12
Liite 13
Liite 14
Liite 15
Liite 16

Helen Sähköverkko Oy
Helsingin Satama Oy
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
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Metsähallitus
Museovirasto, kulttuuriympäristön suojelu
Puolustusvoimat Pääesikunta
Etelä-Suomen Sotilasläänin Esikunta, Logistiikkaosasto
Muistutuksen tekijä
Tiedoksi
Kaupunkiympäristölautakunta
Asemakaavoitus
Pelastuslautakunta

Päätöshistoria
Kaupunkiympäristön toimiala Maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuus
Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit Tonttipäällikkö 05.03.2019 § 17
HEL 2012-001559 T 10 03 03

Päätös
Tonttipäällikkö päätti tehdä liitteen nro 1 mukaisen maankäyttö- ja kiinteistökaupan esisopimuksen ja siihen liittyvän liitteen nro 2 mukaisen
maanvuokrasopimuksen Suomen valtiota edustavan Senaatti-kiinteistöjen (Y-tunnus 1503388-4) kanssa.
Samalla tonttipäällikkö päätti oikeuttaa hallinto- ja tukipalveluiden kiinteistölakimiehen allekirjoittamaan edellä mainitut sopimukset sekä tekemään niihin tarvittaessa vähäisiä teknisiä tarkennuksia.
(MA150-1 ja MA108-2)
Päätöksen perustelut
Asemakaava korottaa maanomistajan kiinteistökokonaisuuden arvoa
merkittävästi, mikä kaupunginhallituksen 9.6.2014 tekemän maapoliittisen päätöksen mukaan edellyttää maankäyttösopimuksen tekemistä.
Sopimukset
Maanomistaja sitoutuu osallistumaan yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin maksamalla yhteensä 395 000 euron korvauksen. Kiinteistökokonaisuus on sotilaskäytössä eikä siitä voi luovuttaa asemakaavan
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mukaisia yleisiä alueita. Edellä mainittuun kokonaiskorvaukseen sisältyy yleisten alueiden ilmaisluovutuksen sijaan maksettava 55 000 euron
korvaus.
Osana korvausta maanomistaja luovuttaa kaupungille Laajasalon Tonttuvuoresta noin 4 390 m²:n suuruisen puistoalueen ja Katajanokalta
noin 400 m² katu- sekä noin 270 m² vesialuetta. Näiden kiinteistöluovutusten arvo on yhteensä 180 000 euroa. Toteuttaessaan edellä mainitun Katajanokan Kanavarannan kevyen liikenteen väylän maanomistajan maille kaupunki on sitoutunut varmistamaan laiturin ja neljän autopaikan korvauksettoman käyttöoikeuden maanomistajalle merenkulkulaitoksen toiminnan turvaamiseksi. Liitteenä nro 2 olevalla maanvuokrasopimukselle varmistetaan molemmille osapuolille tärkeän merialueen viranomaistoiminnan edellytykset (luotsaus, meripelastus tmv.).

Kohdetiedot
Itä-Villinki on asemakaavoittamaton sotilassaari, jossa sotilasrakenteiden lisäksi sijaitsee vajaat 50 pienehköä kesämajaa.
Asemakaavaehdotuksessa saaren rantaan on osoitettu 4 530 kem² rakennusoikeutta loma-asunnoille (RA) ja 3 750 kem² matkailua palveleville rakennuksille (RM). Lisäksi saareen on osoitettu jonkin verran katu- ja retkeilyaluetta, pääosan ollessa metsätalousaluetta, johon liittyy
suojeluarvoja (MY-2) ja jonka alueella olevia rakennuksia saa kunnostaa muttei laajentaa. Ote asemakaavaehdotuksesta on liitteenä nro 3.
Hinnoittelu
Rakennettujen rakennuspaikkojen ja tonttimaan hinnoittelussa on hyödynnetty kauppahintatietoja. Yleisten alueiden ja raakamaiden hinnoittelu perustuu kiinteistölautakunnan 23.3.2016 (§ 129) hyväksymään ns.
katumaan hinnoittelumenetelmään.
Toimivalta
Kaupunkiympäristölautakunnan 26.9.2017 (§ 115) tekemän päätöksen
mukaan tonttipäällikkö päättää maankäyttösopimukseen ja siihen liittyvien aluejärjestelyjen hyväksymisestä 1 500 000 euroon asti.
Lisätiedot
Peter Haaparinne, tiimipäällikkö, puhelin: 09 310 31864
peter.haaparinne(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 10.10.2017 § 141
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Hankenumero 0752_1

Esitys
Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle
 9.9.2014 päivätyn sekä 7.3.2017 ja 10.10.2017 muutetun asemakaavaehdotuksen nro 12300 hyväksymistä. Asemakaava koskee
Helsingin kaupungin seuraavia alueita:
48. kaupunginosa Vartiosaari
Läntinen Villaluoto, Pohjoinen Villaluoto, Itäinen Villaluoto, Kotiluoto,
kortteli 48010
49. kaupunginosa Laajasalo
50. kaupunginosa Villinki
Villinki, Pukkiluoto, Tulikallio, Itä-Villinki, Harjaluoto, Tupsu, Pitkäpaasi, Kutupaasi, Varviluoto, Sikosaari, Maununkari, korttelit
50001–50023
51. kaupunginosa Santahamina
Hernesaari, Neitsytsaari, Kuusiluoto, Louesaari, Hintholma korttelit,
51001–51005
53. kaupunginosa Ulkosaaret
Pitkärivi, Hyljepaadet, Tammaluoto, Tammaluodonkari, Tammaletto,
Nuottakari, Pihlajaluoto, Pihlajaluodonkupu, Kuminapaasi, Välikarit,
Hattusaari, Kärkipaasi, Tiirapaasi, Vikiaskivi, Kajuuttaluodot, Villinginluoto, kortteli 53001
54. kaupunginosa Vuosaari
Pikku Niinisaari, Niinisaarenkarit, Läntinen Neitsytsaari, Itäinen
Neitsytsaari, Huomenlahja, Kalliosaari, Kalliosaarenluoto, Kallioluoto, Santinen, Iso Leikosaari, Pikku Leikosaari, Haapasaari, Kutusärkkä, Kivisaari, Kivisaarenluodot, Karhusaari, Iso Villasaari, Pieni
Villasaari, Loppikari, Malkasaari, Läntinen Iiluoto, Itäinen Iiluoto, Iso
Iiluoto, Satamasaari, Pikku Satamasaari, korttelit 54500–54517

Retkeily- ja ulkoilualue, loma-asuntojen korttelialue, kesämajojen korttelialue, matkailua palvelevien rakennusten korttelialue, yhteisötoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue, venesatama, luonnonsuojelualue, puutarha- ja kasvihuonealue, metsätalousalue, jolla on ulkoilun
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ohjaamistarve, metsätalousalue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja, vesialue.
Kaupunkiympäristölautakunta päätti
 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville.
 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet saatuihin 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.
Hyväksyessään asemakaava-esityksen lautakunta edellyttää että sille
tuodaan mahdollisimman pian kaava-alueen kaupungin maita koskeva
hoito- ja käyttösuunnitelma, jossa linjataan alueen luonnonsuojelun ja
retkeilyn periaatteet, joissa varmistetaan metsäluonnon monimuotoisuuden ja lintujen pesintärauhan turvaaminen myös käytännössä. Villingin Laukonlahteen tulee kiinnittää myös tässä työssä erityistä huomiota.
Käsittely
10.10.2017 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
Palautusehdotus:
Mai Kivelä: Kaava palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten että jatkotyöstössä selvitetään seuraavien, rakentamisen ulkopuolelle kaavaehdotuksessa esitettyjen alueiden kaavamerkintöjen ja -määräyksien
muuttaminen luonto- ja linnustoarvoja tehokkaammin suojaaviksi: Harjaluoto, Hattusaari, Hernesaaren MY-2-varaus, Huomenlahja, Itäinen
Villaluoto, Itä-Villingin MY-2-varaus, Kutupaasi, Louesaaren itäosa,
Läntinen Villaluoto, Pitkärivi, Pohjoinen Villaluoto, Tammaluoto, Tupsu
ja Villingin keskiosan MU-1-alueet. Lisäksi tulee varmistaa se, että
myös muut luontoarvoja omaavat alueet sekä linnustollisesti erityisen
arvokkaat vesi- ja luotoalueet on huomioitu kaavassa riittävässä määrin.
Villingin osalta tulee lisäksi selvittää Helsingin saaren luoteisosassa
sekä Kristallilahden itäpuolella omistamien palstojen sekä valtio-omisteisen itä-Villingin pohjoisosan rakentamattoman, yhtenäisen metsäisen alueen jättäminen rakentamisen ulkopuolelle.
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Jatkotyöstössä yhtenä päämääränä tulee olla se, että kaava kokonaisuudessa saadaan mahdollisimman pian päätettäväksi.
Kannattaja: Mia Haglund
Vastaehdotus:
Anni Sinnemäki: Hyväksyessään asemakaava-esityksen lautakunta
edellyttää että sille tuodaan mahdollisimman pian kaava-alueen kaupungin maita koskeva hoito- ja käyttösuunnitelma, jossa linjataan alueen luonnonsuojelun ja retkeilyn periaatteet, joissa varmistetaan metsäluonnon monimuotoisuuden ja lintujen pesintärauhan turvaaminen
myös käytännössä. Villingin Laukonlahteen tulee kiinnittää myös tässä
työssä erityistä huomiota.
Kannattaja: Risto Rautava
1 äänestys
JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Kaava palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten että
jatkotyöstössä selvitetään seuraavien, rakentamisen ulkopuolelle kaavaehdotuksessa esitettyjen alueiden kaavamerkintöjen ja -määräyksien
muuttaminen luonto- ja linnustoarvoja tehokkaammin suojaaviksi: Harjaluoto, Hattusaari, Hernesaaren MY-2-varaus, Huomenlahja, Itäinen
Villaluoto, Itä-Villingin MY-2-varaus, Kutupaasi, Louesaaren itäosa,
Läntinen Villaluoto, Pitkärivi, Pohjoinen Villaluoto, Tammaluoto, Tupsu
ja Villingin keskiosan MU-1-alueet. Lisäksi tulee varmistaa se, että
myös muut luontoarvoja omaavat alueet sekä linnustollisesti erityisen
arvokkaat vesi- ja luotoalueet on huomioitu kaavassa riittävässä määrin. Villingin osalta tulee lisäksi selvittää Helsingin saaren luoteisosassa
sekä Kristallilahden itäpuolella omistamien palstojen sekä valtio-omisteisen itä-Villingin pohjoisosan rakentamattoman, yhtenäisen metsäisen alueen jättäminen rakentamisen ulkopuolelle. Jatkotyöstössä yhtenä päämääränä tulee olla se, että kaava kokonaisuudessa saadaan
mahdollisimman pian päätettäväksi.
Jaa-äänet: 11
Sirpa Asko-Seljavaara, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Nuutti
Hyttinen, Atte Kaleva, Jape Lovén, Amanda Pasanen, Risto Rautava,
Laura Rissanen, Anni Sinnemäki, Mikko Särelä
Ei-äänet: 2
Mia Haglund, Mai Kivelä
Tyhjä: 0
Poissa: 0
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Kaupunkiympäristölautakunta päätti jatkaa asian käsittelyä äänin 11-2.
Kaupunkiympäristölautakunta päätti Anni Sinnemäen vastaehdotuksesta yksimielisesti lisätä päätösehdotukseen uuden seuraavan sisältöisen
viimeisen kappaleen:
Hyväksyessään asemakaava-esityksen lautakunta edellyttää että sille
tuodaan mahdollisimman pian kaava-alueen kaupungin maita koskeva
hoito- ja käyttösuunnitelma, jossa linjataan alueen luonnonsuojelun ja
retkeilyn periaatteet, joissa varmistetaan metsäluonnon monimuotoisuuden ja lintujen pesintärauhan turvaaminen myös käytännössä. Villingin Laukonlahteen tulee kiinnittää myös tässä työssä erityistä huomiota.
03.10.2017 Pöydälle
26.09.2017 Pöydälle
Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot
Henrik Ahola, arkkitehti, puhelin: 310 37202
henrik.ahola(a)hel.fi
Mari Soini, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37479
mari.soini(a)hel.fi
Sakari Mentu, arkkitehti, puhelin: 310 37217
sakari.mentu(a)hel.fi
Jouni Kilpinen, diplomi-insinööri, puhelin: 310 37251
jouni.kilpinen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 23.08.2017 § 13
HEL 2012-001559 T 10 03 03

0752_1

Päätös
Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12300 Itäinen saaristo
pohjakartan kaupunginosissa 48 Vartiosaari, 49 Laajasalo, 50 Villinki,
51 Santahamina, 53 Ulkosaaret, 54 Vuosaari. Pohjakartta täyttää
maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.
Päätöksen perustelut
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Helsingin kaupungin kiinteistöviraston kaupunkimittausosasto on valmistanut asemakaavan pohjakartan:
Asemakaavan numero: 12300 osat A-J, L
Kaupunginosat: 48 Vartiosaari, 49 Laajasalo, 50 Villinki, 51 Santahamina, 53 Ulkosaaret, 54 Vuosaari
Kartoituksen työnumero: 4203/2010
Pohjakartta valmistunut: 10.12.2013
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000
Asemakaava-alue on kooltaan noin 7x7 km saaristo- ja merialueella.
Asemakaava ja sen pohjakartta esitetään kymmenellä osalehdellä
(osat A-J) mittakaavassa 1:2000. Osa L on koko asemakaava-alueen
kattava lehti 1:10000 mittakaavassa.
Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n
asettamat vaatimukset.
Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden
asiakkuusjohtaja on päätöksellä (4§/1.6.2017) siirtänyt hallintosäännön
16 luvun 8 § 2 momentin 7 kohdan toimivallan hyväksyä kaavoja varten
valmistetut pohjakartat kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat palvelukokonaisuuden kaupungingeodeetille sekä kartat ja paikkatiedot
-yksikön päällikölle.
Lisätiedot
Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31883
timo.tolkki(a)hel.fi
Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31911
merja.kyyro(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 07.03.2017 § 133
HEL 2012-001559 T 10 03 03

Ksv 0752_1

Päätös
Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti
 asettaa 9.9.2014 päivätyn ja 7.3.2017 muutetun Itäisen saariston
asemakaavaehdotuksen nro 12300 julkisesti uudelleen nähtäville
30 päiväksi maankäyttö- ja rakennusasetuksen 32 §:n mukaisesti.
Asemakaava koskee:
48. kaupunginosa Vartiosaari Läntinen Villaluoto, Pohjoinen VillaPostiosoite
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luoto, Itäinen Villaluoto, Kotiluoto, kortteli 48010
49. kaupunginosa Laajasalo
50. kaupunginosa Villinki
Villinki, Pukkiluoto, Tulikallio, Itä-Villinki, Harjaluoto, Tupsu, Pitkäpaasi, Kutupaasi, Varviluoto, Sikosaari, Maununkari, korttelit
50001–50023
51. kaupunginosa Santahamina, Hernesaari, Neitsytsaari, Kuusiluoto, Louesaari, Hintholma, korttelit 51001–51005
53. kaupunginosa Ulkosaaret, Pitkärivi, Hyljepaadet, Tammaluoto,
Tammaluodonkari, Tammaletto, Nuottakari, Pihlajaluoto, Pihlajaluodonkupu, Kuminapaasi, Välikarit, Hattusaari, Kärkipaasi, Tiirapaasi,
Vikiaskivi, Kajuuttaluodot, Villinginluoto, kortteli 53001
54. kaupunginosa Vuosaari, Pikku Niinisaari, Niinisaarenkarit, Läntinen Neitsytsaari, Itäinen Neitsytsaari, Huomenlahja, Kalliosaari,
Kalliosaarenluoto, Kallioluoto, Santinen, Iso Leikosaari, Pikku Leikosaari, Haapasaari, Kutusärkkä, Kivisaari, Kivisaarenluodot, Karhusaari, Iso Villasaari, Pieni Villasaari, Loppikari, Malkasaari, Läntinen Iiluoto, Itäinen Iiluoto, Iso Iiluoto, Satamasaari, Pikku Satamasaari, korttelit 54500–54517
Retkeily- ja ulkoilualue, Loma-asuntojen korttelialue, Kesämajojen
korttelialue, Matkailua palvelevien rakennusten korttelialue, Yhteisötoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue, Venesatama, Luonnonsuojelualue, Puutarha- ja kasvihuonealue, Metsätalousalue, jolla
on ulkoilun ohjaamistarve, Metsätalousalue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja, Vesialue
 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat
luettavissa kaupunkisuunnitteluviraston info- ja näyttelytila Laiturilla,
Narinkka 2, sekä kaupunkisuunnitteluviraston internet-sivuilla kohdassa Päätöksenteko
www.hel.fi/ksv

 valtuuttaa kaupunkisuunnitteluviraston tekemään ehdotukseen vähäisiä muutoksia ja tarkistuksia, jotka eivät olennaisesti muuta ehdotuksen sisältöä.

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

22/2019

37 (189)

Asia/5
27.05.2019

Lisäksi lautakunta päätti
 ilmoittaa päätöksestään ja vuorovaikutusraportista muodostuvan
MRL 65 §:n mukaisen kunnan perustellun kannanoton niille kaavasta muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa.
28.02.2017 Pöydälle
07.10.2014 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
23.09.2014 Pöydälle
09.09.2014 Pöydälle
Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim
Lisätiedot
Henrik Ahola, arkkitehti, puhelin: 310 37202
henrik.ahola(a)hel.fi
Niina Strengell, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37458
niina.strengell(a)hel.fi
Sakari Mentu, arkkitehti, puhelin: 310 37217
sakari.mentu(a)hel.fi
Jouni Kilpinen, diplomi-insinööri, puhelin: 310 37251
jouni.kilpinen(a)hel.fi

Liikuntalautakunta 05.03.2015 § 43
HEL 2012-001559 T 10 03 03

Päätös
Liikuntalautakunta antoi kaupunkisuunnitteluvirastolle seuraavan lausunnon:
Itäinen saaristo on koko Helsingille tärkeä merellinen virkistysalue. Helsingin strategiaohjelmassa vuosille 2013 - 2016 merellisyys on nostettu
yhdeksi kaupungin tärkeäksi vetovoimatekijäksi. Kaava mahdollistaa
saariston virkistys- ja matkailupalveluiden, liikenneyhteyksien ja teknisen huollon kehittämisen, luonnon suojelutarpeet ja kasvattaa yrittäjien
toimintamahdollisuuksia.
Saarille osoitettu rakennusoikeus ei ilman eri sopimusta oikeuta autoeikä venepaikkoihin mantereella. Jatkossa on tärkeää, että näiden kaavoittamiseen varaudutaan myös mantereen puolella. Myös huoltolaitureiden ja -yhteyksien tarve tulee huomioida mantereen ranta-alueita
kaavoittaessa.
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Liikuntaviraston hallinnassa on kaava-alueelta kahdeksan saarta: Malkasaari, Pohjoinen Villaluoto, Itäinen Villaluoto, Läntinen Villaluoto, Kotiluoto, Läntinen Neitsytsaari, Pihlajaluoto ja Hattusaari. Saarten luonnonhoito kuuluu rakennusvirastolle. Kaava on poikkeuksellisen laaja.
Siksi onkin ymmärrettävää, että aineistoon on jäänyt pieniä virheitä ja
tarkennettavia kohtia.
Malkasaari
Malkasaaren pinta-ala on 3,5 ha. Saaren luonto on puistomaista kangasmetsää. Säännöllistä vesiliikennettä ei saarelle ole. Saarella on
keittokatos, käymälä ja sauna, jonka varauksista vastaa Rastilan leirintäalue.
Pääosa saaresta on kaavassa merkinnällä VR-1, retkeily- ja ulkoilualue. Alueella saa rakentaa käyttötarkoitusta palvelevia pieniä rakennelmia. Lyhytaikainen telttailu on sallittu.
Malkasaaren pohjoiskärki on kaavassa merkinnällä RM, matkailua palvelevien rakennusten korttelialue. Rakennusoikeutta on RM-alueella
800 k-m2. Olevista rakennuksista sauna on suojeltu merkinnällä sr,
suojeltu rakennus.
Kotiluoto
Kotiluodon keskiosa on merkitty kulttuurihistoriallisesti ja rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta arvokkaaksi matkailua palvelevien rakennusten korttelialueeksi (RM/s).
Kotiluodon päärakennus on vuokrattu Helsingin Navigaatioseuralle.
Päärakennus on suojeltu kaavassa merkinnällä sr-1, rakennushistoriallisesti huomattavan arvokas rakennus. Rakennusta tai sen osaa ei saa
purkaa eikä siinä saa tehdä sellaisia korjaus-, muutos- tai lisärakentamistöitä, jotka heikentävät rakennuksen tai sen arvokkaiden sisätilojen
rakennustaiteellisia, historiallisia arvoja tai muuttavat arkkitehtuurin
ominaispiirteitä. Korjaamisen lähtökohtana tulee olla rakennuksen alkuperäisten tai niihin verrattavien rakenteiden, rakennusosien, julkisivujen, vesikaton, ikkunoiden, ulko-ovien ja niiden yksityiskohtien materiaalien ja värien säilyttäminen. Mikäli alkuperäisiä rakennusosia joudutaan pakottavista syistä uusimaan, se tulee tehdä alkuperäistoteutuksen mukaisesti.
Päärakennuksen pihapiiri on merkitty puutarhakulttuurin ja kasvillisuuden kannalta arvokkaaksi osaksi (s-1). Aluetta on hoidettava siten, että
sen merkitys puutarhakulttuurin erityiskohteena säilyy.
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Kotiluodolle on merkitty kolme uutta rakennuspaikkaa RM/s-alueelle:
250 k-m2, 150 k-m2 ja 60 k-m2.
Saaren pohjois- ja eteläosat on merkitty retkeily- ja ulkoilualueiksi (VR).
Saarella merkintä lv, alue jolle saa rakentaa laitureita, tulisi ulottaa saaren pohjoiskärkeen asti.
Villaluodot
Villaluotoja on kolme; Itäinen, Läntinen ja Pohjoinen Villaluoto. Luotojen
pinta-ala on yhteensä 5,5 ha. Kaavamerkintä kaikissa kolmessa on retkeily- ja ulkoilualue, jossa lyhytaikainen telttailu on sallittu (VR-1). Telttailua ei tulisi sallia Läntisellä Villaluodolla. Läntinen Villaluoto tulisi
merkitä merkinnällä VR.
Läntinen Neitsytsaari
Läntisen Neitsytsaaren keskiosa on kaavassa merkinnällä RM, matkailua palvelevien rakennusten korttelialue. Kaavassa ei ole merkitty alueen rakennusoikeutta. Se tulisi lisätä ja kaavamerkinnällä turvata nykyisten rakennusten säilyminen sekä mahdollistaa lisärakentaminen.
Saaren päärakennus ja sauna on toistaiseksi vuokrattu Helsingin kaupungin ammatillisten oppilaitosten venekerho ry:lle. Päärakennus on
merkitty suojeltavaksi merkinnällä sr-3, rakennushistoriallisesti arvokas
rakennus. Rakennusta tai sen osaa ei saa purkaa ilman pakottavia syitä. Rakennuksen keskeiset alkuperäiset ominaispiirteet tulee säilyttää
ja niiden tulee olla korjaustöiden lähtökohtana. Rakennuksen ulkoasun
korjaus- ja muutostyöt on toteutettava rakennuksen ominaispiirteisiin
hyvin soveltuvalla tavalla.
Pohjoinen osa Läntisestä Neitsytsaaresta on retkeily- ja ulkoilualuetta,
jossa lyhytaikainen telttailu on sallittu (VR-1). Eteläinen osa saaresta
on retkeily- ja ulkoilualuetta, jossa telttailu ei ole sallittua (VR). Telttailua ei tulisi sallia myöskään saaren pohjoisosassa.
Maihinnousu veneellä tapahtuu saaren lounaiskulmasta käsin. Merkintä
lv tulisi ulottaa saaren lounaiskulmaan.
Pihlajaluoto
Saaren pohjoiskärki on merkitty kulttuurihistoriallisesti ja rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta arvokkaaksi matkailua palvelevien rakennusten korttelialueeksi (RM/s).
Saaren rakennukset on toistaiseksi vuokrattu Suomenlahden uistelijat
ry:lle. Päärakennus on merkitty suojeltavaksi merkinnällä sr-3, rakennushistoriallisesti arvokas rakennus. Olevien talousrakennusten osalta
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ei ole päädytty suojelumerkintään. Talousrakennuksia saa rakentaa
250 k-m2 kaavassa merkitylle alueelle.
Pihlajaluodon eteläinen osa on retkeily- ja ulkoilualuetta, jossa telttailu
ei ole sallittua (VR). Merkinnän tulisi olla (VR-1), retkeily- ja ulkoilualue,
jossa lyhytaikainen telttailu on sallittu.
Hattusaari
Hattusaari on merkitty retkeily- ja ulkoilualueeksi, joka on maisemakuvallisesti arvokas. Alueella ei saa telttailla (VR/s). Hattusaarella on tähän asti sallittu lyhytaikainen telttailu.
Maihinnousu Hattusaareen tapahtuu saaren luoteiskulmasta käsin.
Merkintä lv tulisi ulottaa saaren luoteiskulmaan.
Kaupunkisuunnitteluvirasto ei ole tehnyt laskelmaa kaavan toteuttamiskustannuksista. Asemakaavan pohjalta tulee myöhemmin tehtäväksi
saarikohtaisia hoito- ja kehittämissuunnitelmia, joiden avulla ohjelmoidaan tulevaa alueiden käyttöä, investointeja ja ylläpitoa. Liikuntavirastolle saattaa tulla kustannuksia muun muassa vastuualueidensa teknisen huollon, laitureiden, rantautumispaikkojen, opasteiden ja jätehuollon toteutuksesta ja ylläpidosta.
Liikuntalautakunta puoltaa asemakaavan hyväksymistä edellä esitetyin
huomautuksin.
Esittelijä
liikuntajohtaja
Anssi Rauramo
Lisätiedot
Hanna Lehtiniemi, arkkitehti, puhelin: 310 87723
Turo Saarinen, osastopäällikkö, puhelin: 310 87801
turo.saarinen(a)hel.fi
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Kaupunkisuunnitteluviraston valmistelussa olevasta otsikossa mainitusta asemakaavaehdotuksesta Helsingin Satama toteaa lausuntonaan seuraavaa:
Kaupunkisuunnitteluvirastossa on valmisteilla Itäisen saariston asemakaava Helsingin 48. – 51. kaupunginosissa (Vartiosaari, Villinki, Santahamina) sekä 53. – 54. kaupunginosissa (Ulkosaaristo, Vuosaari) sijaitsevalle saaristoalueelle.
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Kaava-alueeseen kuuluu 36 Helsingin itäisen saariston saarta ja 22
asumatonta pikkusaarta ja luotoa sekä näitä ympäröivät vesialueet.
Asemakaava pohjautuu Helsingin yleiskaava 2002:een ja Helsingin
saariston ja merialueen osayleiskaavaan vuodelta 1997. Kaavan tavoitteenaon kehittää saariston monipuolisempaa, ympärivuotista
käyttöä sekä lisätä virkistyksen ja matkailun mahdollisuuksia.Saarien
käyttömahdollisuuksien avoimuutta ja tavoitettavuutta parannetaan.
Asemakaava mahdollistaa itäisen saariston kehittämisen Helsingin
oleellisena osana siten, että samalla otetaan huomioon sen merkittävät
luonto- ja kulttuurihistorialliset arvot ja soveltuvuus erilaisiin käyttötarkoituksiin.
Asemakaavan suunnittelualue rajautuu koillisessa Vuosaaren sataman
laivaliikenteen kääntö- eli liikennöintialueeseen, sekä koillisessa ja
idässä Vuosaaren satamaan johtavaan meriväylään. Asemakaava-alueeseen kuuluvista saarista Pikku-Niinisaari sijaitsee lähinnä Vuosaaren
satamaa sekä satamaan johtavia meriväyliä.
Helsingin Satama
Helsingin Satama on Suomen ulkomaankaupan tärkein satama, jonka
kautta kulkee yli 10 miljoonaa tonnia rahtia vuosittain. Vuosaaren satama on osa Helsingin kaupungin omistaman Helsingin Satama–liikelaitoksen toimintaa, ja vastaa pääosasta Helsingin Sataman tavaraliikennettä. Vuosaaren satama on suunniteltu ja rakennettu palvelemaan
monipuolisesti nykyaikaisen tavaraliikenteen tarpeita Etelä-Suomen
alueella sekä laajemminkin koko maata pääkaupunkiseudun logistiikkakeskusten kautta.
Vuosaaren sataman suunnittelussa ja rakentamisessa otettiin erityisesti
huomioon sataman lähialueiden luonto, asutusalueet sekä loma-asutus
siten, että satamatoiminnoista aiheutuu mahdollisimman vähän häiriötä
ympäristölle. Satama otettiin käyttöön vuoden 2008 lopussa.
Sataman käyttöönoton jälkeen sen vaikutuksia ympäristöön on tarkkailtu, ja esim. melun leviämistä lähiympäristöön on sekä mitattu että mallinnettu. Mittaukset ja mallinnukset osoittavat, ettei melu nykyisillä toiminnoilla ja nykyisellä toiminta-aktiviteetilla leviä haitallisessa määrin
satamaa ympäröiville asutus-, loma-asutus- ja virkistysalueille.
Vuosaaren sataman ympäristölupaan liittyi velvoite esittää suunnitelma
satamatoimintojen melupäästöjen pienentämiseksi. Suunnitelma laadittiin Insinööritoimisto Akukon Oy:n toimesta vuonna 2010. Suunnitelman
johtopäätös oli, että melun merkittävään vähentämiseen ei ole mahdollisuuksia tällä hetkellä tunnetulla tekniikalla.
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Vuosaaren satamaan johtavat väylät
Satamaan johtaa kaksi meriväylää, toinen 11 metrin syväväylä, jonka
syventämiselle on tulevaisuudessa tarvetta Vuosaaren sataman kilpailukyvyn turvaamiseksi mm. Itämerellä liikennöivien alusten koon kasvaessa sekä Vuosaareen suunnitellun Helsingin Energian monipolttoainevoimalaitoksen polttoainekuljetuksissa käytetyn aluskoon vuoksi.
Myös toinen väylä, jonka syvyys on 7,5 m on etenkin tulevaisuudessa
liikenteen kasvun myötä toiminnallisesti tärkeä Vuosaaren satamalle.
Molemmat väylät ovat merenkulun 1.luokan väyliä. Koska suunnittelualue rajautuu sataman vesiliikennealueeseen ja meriväyliin, on asemakaava laadittava siten, ettei ulkomaankaupan kannalta valtakunnallisesti tärkeän sataman ja satamaan johtavien meriväylien kehittäminen
kasvavan liikenteen tarpeisiin vaarannu paikallisten kaavoitusratkaisuiden myötä.
Vuosaaren satamaan johtavat väylät on esitetty osassa Itäisen saariston asemakaavoja, mutta joidenkin osalta vesialue ei ulotu väyliin
saakka eikä merkintää siksi ole. Erityisesti Pikku-Niinisaari, mutta myös
osa muista Itäisen saariston saarista, sijoittuu kuitenkin kauppamerenkulun väylien vaikutusalueelle. Siitä syystä asemakaavojen karttalehtien rajausta tuleekin täsmentää siten, että Vuosaareen johtavat voidaan esittää asemakaavakartoissa sekä saarten pääkäyttötarkoituksetyhteenvetokartassa.
Asemakaavaselostus
Asemakaavaselostuksessa mainitaan, että ”Pikku Niinisaaren pohjoisosaan sijoitetun laskentapisteen päiväaikainen kokonaismelutaso, joka kattaa kaikki sataman melulähteet, on noin 49 dB. Tämä melutaso
kuvaa Pikku Niinisaaren meluisinta pistettä ja melutaso saaren eteläkärjessä on siten huomattavasti alhaisempi. Sataman toiminta yöaikaan on siinä määrin vähäisempää, että päiväaikainen ohjearvo on arvioitu määrääväksi. Koska Pikku Niinisaaren voidaan katsoa sijaitsevan
taajamassa tai sen välittömässä läheisyydessä, on siellä perusteltua
soveltaa ohjearvoa 55 dB, joka siis alittuu selvästi.”
Ja että
”Vuosaaren sataman toiminnasta ei kohdistu Pikku Niinisaareen merkittävää meluhaittaa, minkä vuoksi alueen pienimuotoiselle täydennysrakentamiselle ei ole estettä.”
Lausunto
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Edellä mainittuun viitaten Helsingin Satama katsoo kuitenkin erityisesti
Pikku-Niinisaarta, mutta myös muita meriväylän vaikutuspiirissä olevia
saaria koskien, että rakentamista loma-asutuksen tarpeisiin ei voida lisätä, vaan täydennysrakentamista ja rakennuspaikkoja on arvioitava
asemakaavatyössä tarkemmin huomioiden Vuosaaren sataman läheisyys. Vuosaaren sataman tuleva kehittäminen painottuu lähelle PikkuNiinisaarta, joten rakentamista Pikku-Niinisaaren pohjoisosaan ei tule
osoittaa ja asemakaavan rakentamista koskevissa määräyksissä on
huomioitava tulevaisuudessa lisääntyvän satamatoiminnan ja laivaliikenteen vaikutukset mm. melun osalta.
Asemakaavaselostuksessa mainintaan myös, että ”Yleiskaavassa tullaan varautumaan paitsi Vuosaaren satamakeskuksen nykyisenkaltaisen toiminnan jatkumiseen myös yritystoiminnan merkittävään lisääntymiseen ja sen vaatimien liikenneyhteyksien (metro, Jokeri) kehittämiseen. Lisäksi varaudutaan sataman tavaraliikenteen ja logistiikkatoimintojen lisääntymiseen ja mahdolliseen uuteen matkustajaterminaaliin
ja sen vaatimiin liikenneyhteyksiin.”
Helsingin Satama katsoo, että Itäisen saariston asemakaavaselostuksessa ei ole tarpeen ottaa kantaa valmisteilla olevan yleiskaavan linjauksiin ja Vuosaaren sataman toiminnallisuuteen eri liikenteiden osalta, mutta katsoo, että Pikku-Niinisaaren asemakaavaehdotuksessa esitetyt kaavamääräykset laitureiden, rantarakenteiden ja rakennusten
yms. osalta ovat tarkoituksenmukaiset, ja ne on syytä sisällyttää Itäisen
saariston asemakaavaan olipa Vuosaaren satamassa matkustaja- ja/tai
tavaraliikenteen palveluja.
Itäisen saariston asemakaava on kokonaisuudessaan valmisteltava siten, että sen toteuttaminen ei pitkälläkään tähtäimellä estä Suomen ulkomaankaupan pääsataman toiminnan kehittämistä kasvavan liikenteen tarpeisiin.
12.6.2013 Lausunto annettu
4.4.2012 Lausunto annettu
Lisätiedot
Satu Aatra, suunnittelupäällikkö, puhelin: +358931033527
satu.aatra(a)hel.fi
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Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunkisuunnitteluvirastolle seuraavan lausunnon:
Helsingin strategiaohjelmassa vuosille 2013 - 2016 merellisyys on nostettu yhdeksi kaupungin tärkeäksi vetovoimatekijäksi. Itäinen saaristo
on koko Helsingille tärkeä merellinen virkistysalue. Kaava mahdollistaa
saariston virkistys- ja matkailupalveluiden, liikenneyhteyksien ja teknisen huollon kehittämisen ja kasvattaa yrittäjien toimintamahdollisuuksia. Kaavassa on otettu hyvin huomioon myös alueen luonnon ja kulttuuriympäristön arvot ja suojelutarpeet. Asemakaavan valmistuminen
luo puitteet eri toimijoiden yhteistyölle.
Kaavatyössä on edetty rakentavassa yhteistyössä. Kaavoittaja on neuvotellut erityisen perusteellisesti kulku- ja huoltoreittien asemakaavamerkinnöistä rakennusviraston ja kiinteistöviraston kanssa. Kaavan
suojelumerkinnät ovat kattavia. Niiden laadinnassa on otettu hyvin
huomioon rakennusviraston edustajien kommentit.
Kaavamerkinnöillä on virastojen työnjakoa ohjaava vaikutus. VR-merkinnällä osoitettujen retkeily- ja ulkoilualueiden palvelut kuuluvat pääsääntöisesti liikuntaviraston vastuulle lukuun ottamatta luonnonhoitoa,
joka kuuluu rakennusvirastolle. Kaikki käytössä olevat katualueet ovat
rakennusviraston vastuulla. Kaavamerkinnät eivät kuitenkaan estä sopimasta toimintaa tarkoituksenmukaisesti esimerkiksi saarikohtaisesti
tai toiminnoittain. Saariston kehittämisessä tarvitaan eri virastojen ja
kaupungin ulkoisten sidosryhmien välistä yhteistyötä ja sopimista
alueiden hallinta- ja ylläpitovastuista ja palveluiden järjestämisestä.
Asemakaavan pohjalta kannattaa yhteistyössä laatia saarikohtaisia hoito- ja kehittämissuunnitelmia, joiden avulla ohjelmoidaan alueiden käyttöä, investointeja ja ylläpitoa.
Kaava-alueella on merkitty katualueeksi ainoastaan Villingin pääpoluston muodostavat perinteiset saaristolaispolut piennaralueineen, ja niille
on asetettu yksityiskohtaisia suojelumääräyksiä ja käyttörajoituksia.
Kiinteistöjen kuljetustarpeet erityisesti uusien huviloiden rakentamisvaiheessa ja raskaampien kunnostustoimien yhteydessä on otettava
huomioon tontteja lohkottaessa. Suurikokoisia tai raskaita kuormia ei
voi kuljettaa pitkin suojeltuja, paikoin kiviaidoin tiukasti rajattuja saaristolaisreittejä, vaan sisämaan tonteille tulee järjestää vaihtoehtoisia kulkuyhteyksiä esimerkiksi korttelialueiden kautta kulkevina rasitteina rantaan.
Luonnonhoidon toimenpiteet kaupungin mailla saaristossa ovat olleet
vähäisiä. Saaristossa painotetaan luonnon monimuotoisuuden turvaamista ja edistämistä. Tärkeiden yleisessä käytössä olevien kulkureittien, kesämaja-alueiden ja muiden aktiivisesti toiminnallisten kohteiden
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lähiympäristön turvallisuus ja kulttuurimaiseman vaaliminen edellyttävät
luonnonhoitotoimia. Luonnon monimuotoisuutta uhkaavien haitallisten
vieraslajien torjunta on tärkeää.
Suuri osa saaristoluonnosta on toistaiseksi ja ilmeisesti lähitulevaisuudessakin valtion, yhteisöjen ja yksityisten omistuksessa. Kaava-alueen
noin 400 hehtaarin maa-alueesta noin 180 hehtaaria on korttelialueita.
Villingin saaressa sijaitsevat metsäalueet, jotka omistaa Villinge Gård
& Trafik AB, on osoitettu metsätalousalueeksi, jolla on ulkoilun ohjaamistarvetta (MU-1). Avohakkuu on tällä ympäristöllisesti arvokkaalla
alueella asemakaavalla kielletty. Villingin saaressa sijaitsevat, yksityisessä omistuksessa olevat metsäiset kallioalueet (Pukkiluoto ja Tulikallio) on osoitettu metsätalousalueeksi, jolla on erityisiä ympäristöarvoja
(MY-1). Alueet säilytetään luonnonmukaisena.
Saaristomaisemien ja -eliöstön, muun muassa lepakoiden, kannalta
merkittävä rantavyöhyke on huomioitu kaavassa siten, että rannat säilyvät pääosin luonnonmukaisina. Villingin ja Itä-Villingin saarilla lomaasuntojen vähimmäisetäisyys rannasta on 20 metriä.
Saarille osoitettu rakennusoikeus ei ilman eri sopimusta oikeuta autoeikä venepaikkoihin mantereella. Jatkossa on tärkeää, että näiden kaavoittamiseen varaudutaan myös mantereen puolella. Myös huoltolaitureiden ja -yhteyksien tarve tulee huomioida mantereen ranta-alueita
kaavoittaessa.
Kaavan toteuttamiskustannukset
Kaupunkisuunnitteluvirasto ei ole tehnyt laskelmaa kaavan toteuttamiskustannuksista. Rakennusviraston osalle tulevia kustannuksia on vaikea arvioida etenkin, kun eri hallintokuntien ja yksityisten toimijoiden
roolit ja laajaa aluetta koskevan kaavan toteutusaikataulu ovat vielä
suurelta osaltaan avoimia.
Rakennusviraston vastuulla on jo ennestään ollut kaupungin omistamien saarten luonnonhoito. Luonnonhoidon kustannukset kasvavat nykyisestään mahdollisten maahankintojen myötä sekä lisääntyvän virkistyskäytön aiheuttamien paineiden vuoksi. Haitallisten vieraslajien aktiiviseen torjuntaan on myös syytä panostaa.
Katualueiksi merkityillä Villingin saaristolaispoluilla on tehtävä paikoin
pintavesijärjestelyjä ja muita pienehköjä kunnostustoimia. Kunnostustöiden kustannusarvio on noin 80 000 euroa. Vuotuiseen ylläpitoon tarvittaneen 6 000 - 10 000 euroa. Ylläpidon kustannuksien arviointi on
hankalaa, sillä kustannuksiin vaikuttavat muun muassa saariston ylläpidon järjestämisen tuotantotapa.
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Rakennusviraston vastuulla olevien kesämajasaarten vesihuollon ratkaisuja on alustavasti selvitetty Siirtolapuutarhojen ja kesämaja-alueiden vesihuollon parantamisen tarveselvityksessä vuodelta 2007 (Helsingin kaupungin rakennusviraston julkaisut 2007:5). Satamasaarten
vesihuollon parantamisen kustannuksiksi on tuolloin arvioitu toteutustasosta ja -tavasta riippuen 4 000 - 313 300 euroa.
Rakennusvirastolle saattaa tulla jonkin verran muita kustannuksia
muun muassa vastuualueidensa teknisen huollon, laitureiden, rantautumispaikkojen, käymälöiden, opasteiden ja jätehuollon toteutuksesta
ja ylläpidosta, mutta niitä on tässä vaiheessa mahdotonta arvioida,
koska eri toimijoiden vastuunjakoa ei ole sovittu.
Yleisten töiden lautakunta puoltaa asemakaavan hyväksymistä.
09.12.2014 Pöydälle
Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto
Lisätiedot
Kaisu Ilonen, suunnitteluasiantuntija, puhelin: 310 38638
kaisu.ilonen(a)hel.fi
Tuuli Ylikotila, luontoasiantuntija, puhelin: 310 38540
tuuli.ylikotila(a)hel.fi
Silja Hurskainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38939
silja.hurskainen(a)hel.fi
Päivi Islander, projektipäällikkö, puhelin: 310 38649
paivi.islander(a)hel.fi
Nina Mouhu, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39838
nina.mouhu(a)hel.fi
Birgitta Rossing, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38640
birgitta.rossing(a)hel.fi
Antti Siuruainen, metsäsuunnittelija, puhelin: 310 75252
antti.siuruainen(a)hel.fi
Timo Virtanen, metsävastaava, puhelin: 310 38462
timo.virtanen(a)hel.fi

Kaupunginmuseon johtokunta 16.12.2014 § 100
HEL 2012-001559 T 10 03 03

Lausunto
Kaupunginmuseon johtokunta on päättänyt antoi seuraavan lausunnon
Helsingin itäisen saariston asemakaavaehdotuksesta.
Alueen saarille kaavoitetaan virkistys-, loma-asumis- ja matkailukäyttöä, joillakin saarilla on yhteisötoimintaa palvelevia alueita. Lisäksi saaPostiosoite
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rilla on puutarha- ja palstaviljelyyn tarkoitettuja alueita, metsätalousalueita ja luonnonsuojelualueita.
Itäisen saariston maisemalliset, kulttuurihistorialliset ja merelliset arvot
on tunnistettu ja niitä on otettu huomioon asemakaavaa laadittaessa.
Kaava-alueen rakennuksia, rakenteita ja ympäristöjä koskevat suojelumääräykset on laadittu tarkasti, siten että ne tukevat suojelullisten tavoitteiden toteutumista. Sen sijaan arkeologisen perinnön osalta suojelumerkinnöissä on joitakin puutteita.
Johtokunta huomauttaa, että arkeologiseen kulttuuriperintöön liittyviä
puutteita ei ole huomioitu asemakaavaehdotuksessa. Puolustusvarustukset ovat muinaismuistolain (295/1963) rauhoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä, jotka kaikki on lisättävä kaavakarttaan aluerajauksina
ja merkittävä katkoviivalla ja sm-merkinnällä. Sm-kaavamääräyksen
kohdalle on merkittävä ”neuvoteltava Museoviraston kanssa” museoviranomaisten sijasta. Vedenalaisia muinaisjäännöksiä ei ole merkitty
myöskään kaavakarttaan kuten Museovirasto lausunnossaan on suositellut. Ne mainitaan kaavaselostuksessa virheellisin tiedoin.
Rakennustaiteellisesti merkittävin kaava-alueen rakennettu kulttuuriympäristö on huvilakulttuuria ilmentävä Villinki. Villingin osa-alueen
rakennussuojelu on esitelty kohteittain selostuksessa. Villingin ja ItäVillingin historialliset polut, tiet ja kiviaidat ovat kaavassa merkitty säilytettäviksi.
Rakennusten suojelumääräykset on laadittu yksityiskohtaisiksi, sr-1 ja
sr-2 määräykset edellyttävät alkuperäistoteutuksen ja -materiaalien
mukaisia ratkaisuja. Suojelun varmistamiseksi johtokunta kuitenkin esittää kaavakartan sr-1 määräykseen täydennystä: Museoviranomaisen
kanssa on neuvoteltava korjaus- ja muutostöiden yhteydessä.
Kulttuurihistoriallisesti ja/tai maisemallisesti arvokkaat korttelialueet ja
virkistysalueet on merkitty lisämerkinnällä /s. Lisäksi kaava suojelee
kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti merkittäviä pihapiirejä ja maisemakuvallisesti merkittäviä alueita s-1 ja s-2 -merkinnöin.
Asemakaavaehdotuksessa määrätään, että rannat säilytetään mahdollisimman luonnonmukaisina. Rakennusoikeuden sijoittaminen siten, ettei kulttuuriympäristön ja maiseman arvot vaarannu, on ohjattu kaavakartan sanallisin määräyksin. Uudet rakennukset pitää muotonsa ja sijoituksensa puolesta sovittaa olemassa oleviin rakennuksiin, maastoon
ja kasvillisuuteen. Johtokunta korostaa, että herkässä saaristomaisemassa uudisrakennukset tulee sijoittaa siten, etteivät maiseman ja kulttuuriympäristön arvot heikkene.
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Kaupunginmuseon johtokunta puoltaa asemakaavaehdotuksen hyväksymistä edellä mainituin huomautuksin.
Esittelijä
yksikön päällikkö
Anne Mäkinen
Lisätiedot
Sari Saresto, tutkija, puhelin: +358 9 310 36483
sari.saresto(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 09.12.2014 § 370
HEL 2012-001559 T 10 03 03

Lausunto
Ympäristölautakunta antoi seuraavan lausunnon.
Asemakaavan yleisissä tavoitteissa esitetty saariston avoimuuden ja
virkistyskäytön lisääminen mm. julkista vesiliikennettä kehittämällä on
kannatettavaa. Kaava avaa sille mahdollisuuksia, jotka toteutuvat vähitellen. Saarten käytön ja luonteen profiloimisessa on otettu huomioon
luontoarvot. Luontotietojärjestelmän sisältämän tiedon lisäksi on hyödynnetty tuoreimpia saaristolinnuston laskentatietoja sekä tehty Naturaarviota varten erillisselvitys laituripaikkojen vaikutuksesta.
Luonnonsuojelualueita on varattu monipuolisesti ja virkistysalueilla sijaitsevat erityiset luontokohteet on otettu asianmukaisesti huomioon.
Ympäristökeskuksen organisoimaa metsäluonnon arvojen inventointia
(ns. METSO-inventointi) ei ulotettu saaristoon asti. Luonnonmetsän
piirteiden ja lahopuun osuus metsäisillä saarilla on suuri, ja huomattava
osa metsäpinta-alasta täyttää joka tapauksessa METSOn I tai II luokan
kriteerit. Luontoarvojen säilyttämiseksi yleistä ohjetta luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi ja edistämiseksi voi pitää riittävänä.
Kaavassa esitetty viemäriverkkoon liittymisvelvoite uusia vesikäymälöitä rakennettaessa on vesiensuojelun kannalta kestävä ratkaisu erityisesti itäisen saariston kallio- ja harjusaarten vaikeissa maaperäoloissa.
Viemäröintivelvoite on sekä Helsingin ympäristöpolitiikan että Itämerihaasteen tavoitteiden mukainen.
Asemakaava-alueen olemassa olevan luonnonsuojelualueet (8 aluetta)
sekä 3 uutta ehdotettua luonnonsuojelualuetta on merkitty SL-merkinnöin. Uusista alueista Kajuuttaluodot on yleiskaavan ja luonnonsuojeluohjelman mukainen linnustonsuojelualue ja Kuminapaasi luonnonsuojeluohjelman mukainen linnuston- ja kasviston suojelukohde. Hernesaaressa sijaitsee geologisesti ja kasvistollisesti arvokas alue, joka
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on merkitty suojelualueeksi luontotietojärjestelmän ja maastokäynnin
perusteella.
Luonnonsuojelulain nojalla rajatut erityisesti suojellut luontotyypit on
sekä muut erityiskohteet on otettu kaavamerkinnöissä huomioon.
Vaikutus Kallahdenharjun Natura-alueen vedenalaiseen osaan rajoittuu
pienialaisiin laiturivarauksiin, jotka on asianmukaisesti inventoitu (Metsähallituksen luontopalvelut 18.10.2012, kaavan liiteaineisto). Pitkällä
aikavälillä vesiensuojelun parannustoimet vaikuttavat Natura-alueeseen positiivisesti.
Tähän lausuntoon ei voi hakea muutosta, koska se koskee asian valmistelua (KuntaL 91 §).
Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund
Lisätiedot
Raimo Pakarinen, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 31534
raimo.pakarinen(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 25.11.2014 § 128
HEL 2012-001559 T 10 03 03

Lausunto
Pelastuslautakunta antoi seuraavan lausunnon koskien itäisen saariston asemakaavaa
Pelastuslautakunta toteaa, että sillä ei ole huomautettavaa pelastustoimen osalta koskien itäisen saariston asemakaavaksi (nro.12300).
Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian
valmistelua. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §
Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten
Lisätiedot
Katja Seppälä, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 310 31236
katja.seppala(a)hel.fi

Rakennusvirasto 18.6.2013
HEL 2012-001559 T 10 03 03
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Kaavatyöstä
Itäisen saariston kaavatyössä on edetty rakentavassa yhteistyössä, ja
rakennusviraston aiemmin esittämiä mielipiteitä on otettu varsin paljon
huomioon. Nyt nähtävillä olevassa asemakaavan luonnoksessa on esitetty ansiokkaasti saariston yleisten virkistysmahdollisuuksien lisäämistä. Kulttuurihistoriallisia kohteita ja luonnonarvoja on määritelty ja suojeltu perustellusti ja laajasti.
Yhteistyöstä saariston virkistyskäytön järjestelyissä
Rakennusvirasto toivoi jo aiemmassa mielipiteessään virastojen välisen
työnjaon ja yhteistyön linjaamista saaristossa. Tätä asiaa kannattaa
pohtia kaupunkisuunnitteluviraston tai talous- ja suunnittelukeskuksen
johdolla jo viimeisteltäessä Helsingin Itäisen saariston asemakaavaa.
Yhteistyöneuvotteluilla toteutettaisiin osaltaan kaupunginvaltuuston hyväksymää vuosien 2013–2016 strategiaohjelmaa, jossa on asetettu tavoitteeksi muun muassa se, että Meri-Helsinki tarjoaa elämyksiä kaupunkilaisille ja matkailijoille sekä liiketoimintamahdollisuuksia yrityksille.
Strategiaohjelmassa toimenpiteiksi esitetään, että kaupunki edistää yritystoiminnan, matkailun ja vapaa-ajan mahdollisuuksia ranta-alueilla ja
saaristossa sekä vesiliikenteen kehittymistä. Toimenpiteenä on, että
laaditaan poikkihallinnollinen Merellinen Helsinki -ohjelma Helsingin
ranta-alueiden ja saarten virkistyskäytön lisäämiseksi sekä alueiden
kehittämiseksi.
Kaupungin vastuulle tulevien yleisten alueiden hallinnointi, toteutus ja
ylläpito tulee järjestää mahdollisimman vaivattomaksi ja myös taloudelliseksi. Kulku saaristoon on työlästä, joten saarten ylläpitotehtävät kannattaa keskittää rationaalisesti. Hallintokuntien on hyvä sopia työnjaosta alustavasti jo kaavoitusvaiheessa, koska kaavamerkinnöillä on vaikutusta vastuujakoon. Yksin asemakaavalla työnjakoa ei voida ratkaista jo siksikin, että kaupungin virastojen organisaatiorakenne ja työnjako
saattaa muuttua, mutta asemakaavan laatimisvaiheen neuvotteluilla
voidaan merkittävästi edistää yhteistyötä kaavan toteutusvaiheessa.
Helsingin itäisen saariston yleiset virkistyspalvelut ovat nykyisin valtaosaltaan liikuntaviraston vastuulla. Asemakaavoissa VR-merkinnällä
olevien retkeily- ja ulkoilualueiden palvelut ovat Helsingissä pääsääntöisesti olleet liikuntaviraston vastuulla lukuun ottamatta puuston hoitoa. Katualueet, VL-merkinnällä varustetut lähiviheralueet ja VP-merkinnällä olevat puistot ovat pääsääntöisesti rakennusviraston vastuulla.
Kaupungin omistamat tonttialueet ovat kiinteistöviraston vastuulla. Pelastuslaitos ei osallistu yleisten alueiden rakentamiseen ja ylläpitoon,
mutta sen toimintamahdollisuudet on otettava huomioon muun muassa
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

22/2019

51 (189)

Asia/5
27.05.2019

kopterikenttien, yhteyslaitureiden ja kulkureittien kohdalla. Saaristo ei
nykyisin kuulu Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän
HSY:n toiminta-alueeseen, mutta se saatetaan tulevaisuudessa liittää
siihen. Vesiliikenteen järjestäminen merellisille virkistysalueille on myös
erittäin tärkeää.
Suojelualueista ja -merkinnöistä
Asemakaavaluonnoksessa on hyvä ja monipuolinen valikoima suojelumääräyksiä.
Asemakaavan kartta-aineistoa ei ollut verkossa nähtävillä kyllin suurena, jotta kaikkien suojelumääräysten osuvuutta olisi voinut tarkistaa riittävästi. Toivottavasti lopullinen kaava on yleisesti saatavissa riittävän
tarkkana.
Rakennusvirasto esittää muutaman luonnonsuojelualueen merkintöjen
tarkistamista. Leppikarin ympärillä sijaitsevat pikkuluodot ovat tärkeitä
lintuluotoja, joiden merkinnäksi sopii SL. Kuminapaaden kaikki luodot
ovat Helsingin luonnonsuojeluohjelmassa ja nekin tulee merkitä merkinnällä SL.
Hattusaaren merkitsemistä VR/s-alueeksi on syytä harkita. Hattusaari
on Helsingin saaristossa ainutlaatuinen, hiekkainen ja nummimainen
alue, joka kuuluu Kallahdenniemen harjujaksoon. Saaressa on muista
saarista poikkeavaa kasvillisuutta. Sieltä on tavattu valtakunnallisesti
erittäin uhanalaista kenttäorakkoa ja muita harvinaisuuksia. Melojien
rantautumispaikkaa ei tule merkitä arvokkaan kasvillisuusalueen tuntumaan. Melontapaikan merkitseminen asemakaavaan ja sen vaikutuksesta esimerkiksi ulkoilukarttoihin todennäköisesti johtaisi alueen liikaan käyttöön.
Asemakaavaluonnoksessa on esitetty puutarhakulttuurin tai/ja puutarhakasvillisuuden kannalta arvokkaat alueen osat merkinnällä s-1. Jäänteitä arvokkaista puutarhoista on Villingissä, Itä Villingissä, Kivisaaressa, Kotiluodolla ja Pihlajaluodolla. Kaavaselostukseen kannattaa liittää
mahdollisimman paljon tietoa kohteiden suojeltavista ominaispiirteistä,
jotta merkinnällä olisi käytännössä vaikutusta.
Retkeily- ja ulkoilualueista (VR-alueet)
VR-merkintää on käytetty myös puolustusvoimien saarilla. Retkeily
niissä on nykyisin kiellettyä ja ehkä myös jatkossa joko kiellettyä tai ainakin rajoitettua. Retkeilyrajoitusten tulisi ilmetä kaavamerkinnöissä
samalla mahdollistaen näiden käyttörajoitusten poistamisen, mikäli rajoitukset aikanaan poistuvat.
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Auto- ja venepaikat sekä jätehuoltopisteet saaristossa ja mantereen puolella
Asemakaavaluonnoksessa ei ole esitetty saariin huoltoalueita, joita tarvitaan jätehuoltopisteitä, käymälöitä ja mahdollisesti huollon tarvitsemia
pienkonesuojia tai varastoja varten. Villinkiin ja muille saarille, joissa on
yhteyslaituri, huoltoalue voidaan sijoittaa laiturin läheisyyteen satamaalueelle.
Saarten käytön lisääntyessä myös auto- ja venepaikkojen sekä jätehuollon vaatimien alueiden tarve mantereen puolella kasvaa. Rakennusvirasto esittää, että kaavaa laadittaessa tarkastellaan myös näitä
tarpeita ja tehdään aluevarauksia auto- ja venepaikoille sekä jätehuoltopisteille. Ellei tätä asiaa pystytä ratkaisemaan asemakaavoituksessa,
uuteen yleiskaavaan tulee liittää verkostotarkastelu saariston huoltoalueista niin saarissa kuin mantereella.
Kulku- ja huoltoreitit ja kunnallistekniikka
Itäisen saariston asemakaavaan liittyvässä teknisen huollon periaatesuunnitelmassa on esitetty suuri osa kaava-alueesta vesihuollon piirissä olevaksi ”vesivessa-alueeksi”. Asemakaavaluonnoksen merkinnöissä ja määräyksissä ei oteta kantaa kunnallistekniikan järjestelyihin.
Asemakaavatyössä tulee vielä selvittää, voiko saariston miljöön suojelun ja vesihuoltorakentamisen välille syntyä ristiriitaa ja pitääkö kunnallistekniikan rakentamista ohjeistaa asemakaavamääräyksillä.
Villinkiin muodostettu vesiosuuskunta on rakentanut yksityisen vesijohdon ja viemärin saareen. Johdot kulkevat maan pinnalla tai kevyesti
peitettyinä ja ne eivät ole käytössä talviaikaan. Sijaintikartan mukaan
osa johdoista jäisi asemakaavassa esitetylle saaristolaispolun katualueelle, osa kulkisi yksityisten tonttien kautta ja osa yhteismailla. Rakennusviraston mielestä vesihuoltoverkosto on syytä merkitä kaavakarttaan tai ainakin osaksi kaavaselostusta. Kaavassa tulee myös ottaa
huomioon se, että asutuksen kaksinkertaistuessa ja vaatimustason
kasvaessa saattaa nousta vaatimus ympärivuotisesta vesihuollosta tai
kiinteistöjen omatoimisista käymäläjätteiden ja jätevesien käsittelyjärjestelyistä.
Katualueet esitetään asemakaavoissa yleensä valkoisina. Asemakaavaluonnoksessa katualue on väritetty vihreäksi.
Asemakaavaselostuksen kohtaan "kadut ja liikenne" rakennusvirasto
ehdottaa lisättäväksi tarkemman selostuksen Villingin katualueesta.
Siinä kannattaa mainita, että säilytettävän saaristolaispolun katu-alueen leveys on asemakaavassa pääsääntöisesti 7 metriä, ja siihen sisältyy käyttöleveydeltään vaihteleva, alueen perinteistä ilmettä noudattava
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saaristolaispolku sekä sen säilytettävät, pääosin luonnonmukaiset reuna-alueet, joiden puuston hoito on kaupungin vastuulla.
13.4.2012 Lausunto annettu
Lisätiedot
Kaisu Ilonen, suunnitteluasiantuntija, puhelin: 310 38638
kaisu.ilonen(a)hel.fi
Nina Mouhu, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39838
nina.mouhu(a)hel.fi
Birgitta Rossing, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38640
birgitta.rossing(a)hel.fi
Antti Siuruainen, metsäsuunnittelija, puhelin: 310 75252
antti.siuruainen(a)hel.fi
Päivi Apajalahti, puistovastaava, puhelin: 310 38523
paivi.apajalahti(a)hel.fi
Päivi Islander, projektipäällikkö, puhelin: 310 38649
paivi.islander(a)hel.fi
Tuuli Ylikotila, luontoasiantuntija, puhelin: 310 38540
tuuli.ylikotila(a)hel.fi

Kiinteistövirasto Tilakeskus 12.6.2013
HEL 2012-001559 T 10 03 03

Tilakeskuksen kannanotto itäisen saariston asemakaavaluonnokseen
Tilakeskuksen omistajahallinnossa on itäisen saariston asemakaavaluonnoksen alueella rakennuksia seuraavasti:
-

Villingissä kuusi huvilaa tai rakennusta, yhteensä 890 htm2

-

Iso-Iiluodon seitsemän rakennusta, yhteensä 400 htm2

-

Pikku Niinisaari, 60 htm2

Näiden yhteinen huoneistoala on 1350 htm2 ja bruttovuosivuokra noin
37 000 euroa.
Kohteet on vuokrattu yhdistyksille, kuten venekerhoille, sukellusseuroille ja kalastusyhdistyksille. Ainoastaan Iso-Iiluodon rakennukset on
vuokrattu kaupungin omalle yksikölle, henkilöstökeskukselle.
Rakennukset on asemakaavaluonnoksessa merkitty korttelialueille, mikä sinänsä on hyvä asia. Kortteleiden käyttötarkoitus on määritelty joko
yhteisötoimintaa palvelevaksi, matkailua palvelevaksi tai loma-asuntojen korttelialueeksi. Asemakaavan tultua aikanaan voimaan, on tilakeskuksen tarkoitus myydä kaupungin oman palvelutuotannon kannalta
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tarpeettomat kohteet ja siirtää näin mm. rakennusten korjaus- ja kunnostusinvestoinnit uusille omistajille. Tällöin olisi eduksi, että rakennusten käyttötarkoitus olisi mahdollisimman väljä eikä kaava ottaisi kantaa
siihen, onko käyttäjä/omistaja yhteisö vai yksityishenkilö tai siihen, onko kyseessä matkailu vai vapaa-ajan vietto. Kortteleiden käyttötarkoitus
voisikin olla RA/RM, kuten Villingin itärannalla olevassa villa Heimlidenissä on esitetty.
Edelleen tilakeskus toteaa, että Satamasaaren huoltorakennus on
HKR:n omistajahallinnossa sekä Kotiluodon, Pihlajaluodon, Malkasaaren ja läntisen Neitsytsaaren rakennukset ovat liikuntaviraston omistajahallinnossa.
Lisätiedot
Erik Nieminen, kehittämisinsinööri, puhelin: 310 40355
erik.nieminen(a)hel.fi

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 6.6.2013
HEL 2012-001559 T 10 03 03

Kaupunginmuseo tarkastelee hanketta kulttuuriympäristön vaalimisen
näkökulmasta ja on päättänyt antaa seuraavan lausunnon.
Ympäristöministeriön 8.11.2006 vahvistamassa Uudenmaan maakuntakaavassa Kallahdenselän keskellä sijaitsevat pienet saaret ja osa
Vuosaaren kaakkoispuolisista saarista on merkitty virkistysalueiksi.
Näistä Itä-Villinki on merkitty puolustusvoimien alueeksi, jonka toissijainen käyttötarkoitus on virkistys-, matkailu- ja/tai koulutustoiminta. Villinki ja Itä-Villinki on merkitty kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen
kannalta tärkeiksi alueiksi. Kallahdenniemen itäpuolella olevia Neitsytsaaria lukuun ottamatta koko asemakaava-alue sisältyy maakuntakaavan mukaiseen pääkaupunkiseudun rannikko- ja saaristovyöhykkeeseen.
Villinki ja Itä-Villinki ovat RKY 2009 kohteita, valtakunnallisesti merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristöjä. Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavaa varten Uudenmaan maakunnallisesti arvokkaat kulttuuriympäristöt on kartoitettu. Villinki ja Itä-Villinki kuuluvat Uudenmaan merkittäviin kulttuuriympäristöihin.
Kaava-alueesta Villinki ja Itä-Villinki sekä Satamasaari ovat Helsingin
yleiskaava 2002:n mukaan kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti
ja maisemakulttuurin kannalta merkittäviä alueita. Alueita tulee yleiskaavan mukaan kehittää siten, että alueiden ominaispiirteet säilyvät.
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Asemakaavan todetaan säilyttävän saariston luonto-, maisema- ja kulttuurihistorialliset arvot, saarten käyttötarkoituksen ja rakennuskannan
pääosin ennallaan.
Helsingin itäinen saaristo on tiheä, kaavoitettavaan alueeseen kuuluu
36 saarta ja 22 asumatonta pikkusaarta ja luotoa. Aluekokonaisuus on
erityislaatuinen ja harvinainen saaristoluonnon ilmentäjä. Pääkaupunkiin kuuluva saaristo on erikoisuus kansainvälisellä tasolla. Koko Itäisen saariston siluetti on ehjä ja se on säilynyt luonnontilaisena. Paikoin
saariston kulttuurimaisemassa on nähtävillä säilyneitä merkkejä kesähuviloiden puutarhoista. Polut ja rakennelmat kertovat ihmisten toiminnasta saarilla.
Asemakaavan selostusluonnoksessa tuodaan itäisen saariston keskeisiä piirteitä esiin. Suurin osa itäisten saarten rakennuskannasta on alkuaan kesähuviloita tai kalastajamökkejä. Helsingin Itäisen saariston
kulttuuriympäristöä leimallisimmin muokannut piirre on saarten kesähuvilakulttuuri. Kaava-alueen huvilasaarista rakennustaiteellisesti merkittävin on Villinki, joka on Itä-Helsingin laajin huvilayhdyskunta. Saaressa
on yli 60 huvilaa, jotka ovat kulttuurihistoriallisesti arvokkaita. Villingin
kartano ympäristöineen muodostaa saarella merkittävän ympäristökokonaisuuden.

Suojelu
Kaavaluonnokseen on merkitty luonnonsuojelualueet, Natura 2000 alue ja muut arvokkaat luontokohteet. Suojeltavat rakennukset on merkitty suojelumerkinnöillä (sr-1, sr-2, sr-3). Arvokkaat huvilapuutarhat on
suojeltu kaavamerkinnällä. Kulttuurihistoriallisesti ja/tai maisemallisesti
arvokkaat korttelialueet ja virkistysalueet on merkitty lisämerkinnällä /s.
Kaavaratkaisu sallii ranta-alueella lisärakentamisen, joka ei kaupunkisuunnitteluviraston arvion mukaan muuta oleellisesti alueen luonnetta.
Rannat säilytetään luonnonmukaisina.
Itäisen saariston rakennetun ympäristön tärkeä osa ovat kesähuviloiden lisäksi erityisesti Villingissä rantamaisemaan kuluvat rantamuurit,
saunat, laiturit, uimahuoneet ja huvilaympäristöön kuuluvat muut rakennelmat. Ne on huomioitu asemakaavakartassa sanallisin määräyksin.
Itäisen saariston asemakaava-alueella on Itä-Villingissä ensimmäisen
maailmansodan aikana rakennettuja tykkiasemia, suojahuoneita, luolia,
rakennuksia, teitä ja muita rakenteita. Itä-Villinki on ollut Krepost Sveaborgin eli Viaporin linnoituksen merilinnoitusketjun itäisin asema. Linnoitteet siirtyivät puolustusvoimille venäläisten vetäytymisen jälkeen.
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

22/2019

56 (189)

Asia/5
27.05.2019

Itä-Villinki on ensimmäisen maailmansodan sotahistoriallisten kohteiden takia kokonaisuudessaan RKY 2009 -alue. Kohteet ovat muinaismuistolain perusteella suojeltavia samoin kuin meressä kaava-alueella
olevat lukuisat vanhat hylyt.
Itä-Villingissä on merkitty sm-alueiksi ensimmäisen maailmansodan aikaisia linnoitteita kuten tykkiasemia ja luolia. Suojelluiksi merkityt alueet
ovat kaupunginmuseon mielestä liian tiukasti rajattuja, sillä rajaukset
noudattelevat lähinnä betonisia rakenteita. Useita suojeltavia kohteita
on jäänyt merkitsemättä kuten panssarikomentotorni, miehistö- ja ammussuoja, valaisuasema, luola ja muita pienempiä kohteita. Asemakaavamääräyksissä mainitaan että Villingissä ja Itä-Villingissä olevat
historialliset polut, tiet ja kiviaidat tulee säilyttää. Itä-Villingissä parempi
tapa on merkitä sm-merkinnällä tarkasti ne tiet, jotka ovat suojeltavia.

Lisärakentaminen
Kaupunginmuseo pitää asemakaavaluonnosta rakennussuojelun osalta
tavoitteiden mukaisena. Maisemallisesti ja puutarhataiteellisesti arvokkaat alueet on kartoitettu, ja ne ovat niin ikään asianmukaisesti merkitty
suojeltaviksi. Kaupunginmuseo pitää kuitenkin Villinkiin esitettyä lisärakentamismahdollisuutta paikoin saaren maisemallisten arvojen kannalta ongelmallisena.
Kaavaratkaisu sallii maltillisen lisärakentamisen, joka mahdollistaa
saarten loma- ja virkistyskäytön ja saaristomatkailupalveluiden toiminnan kehittämisen. Merkittävin rakennusoikeuden lisäys on kuitenkin Villingin saarella. Kaavamääräyksissä todetaan, että uudisrakennusten
enimmäiskerrosluku on kaksi. Kaksikerroksisen rakennuksen enimmäiskorkeus on määritelty 8 metriksi ja yksikerroksisen 4 metriksi. Tätä
määräystä tulee kaupunginmuseon mielestä tarkistaa. Esitetty määräys
mahdollistaisi kookkaiden rakennusten rakentamisen, jotka ovat erittäin
vaikeita jos ei mahdottomia sovittaa herkkään saaristomaisemaan maisemallisia arvoja säilyttäen. Kaupunginmuseo esittääkin, että rakennuskorkeutta madallettaisiin.
Villingin osalta kaavakarttaan tulee lisätä, että alue on valtakunnallisesti
merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö (RKY 2009).
Kaupunginmuseo haluaa korostaa, että saariston erikoislaadun ja sen
säilyneisyyden takia alueelle kohdistuvan rakentamisen tulee olla erityisen maltillista ja tarkkaan harkittua. Luontoarvoja, kulttuuri-ympäristön ja maiseman arvoja tulee kunnioittaa.
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Kaupunginmuseolla ei ole muuta huomautettavaa asemakaavan muutosluonnoksesta.
24.4.2012 Lausunto annettu
Lisätiedot
Sari Saresto, tutkija, puhelin: +358 9 310 36483
sari.saresto(a)hel.fi

Talous- ja suunnittelukeskus Kehittämisosasto 19.10.2012
HEL 2012-001559 T 10 03 03

Talous- ja suunnittelukeskuksen kehittämisosasto ei anna asiasta lausuntoa.
Lisätiedot
Merja Lehikoinen, suunnittelusihteeri, puhelin: 310 36121
merja.lehikoinen(a)hel.fi
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§ 391
V 5.6.2019, Vuokrausperiaatteiden vahvistaminen Urhea-hallin tontille
HEL 2018-012623 T 10 01 01 02

Esitys
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto vahvistaa 22. kaupunginosassa (Vallila) korttelissa
22586 tontilla 3 sijaitsevan karttaliitteeseen merkityn 5 973 m²:n suuruisen maa-alueen (osa kiinteistöä 91-022-0586-0003) vuokrausperiaatteet 31.12.2059 saakka seuraavasti:
1
Täysimääräinen vuosivuokra, joka vastaa elinkustannusindeksin 2018
keskiarvon pistelukua 1948, on 166 039,73 euroa (alv. 0 %). Täysimääräinen vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin "lokakuu 1951 = 100" pistelukua vastaavaa 8 523,60 euron
suuruista perusvuosivuokraa.
Täysimääräisestä vuokrasta peritään 50 % niin kauan kuin aluetta käytetään yksinomaan liikuntaan tai siihen välittömästi liittyvään toimintaan, kuitenkin enintään 31.12.2028 asti. Perittävä vuokra on
83 019,86 euroa (alv. 0 %). Vuokranmääräytymisperusteista vuoden
2028 jälkeen päätetään viimeistään kaksi vuotta ennen subventoidun
vuokrakauden päättymistä.
Vuokranmaksuvelvoite alkaa sen kuukauden alusta, jolloin urheiluhallin
rakennustyöt alkavat. Jos kerrosneliömetrien määrä rakennusvaiheessa muuttuu, vuokra täsmennetään vastaamaan toteutuneita kerrosneliömetrejä.
2
Muutoin noudatetaan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan määräämiä
lisäehtoja.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731
maria.nyfors(a)hel.fi
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Urhea-halli Oy:n hakemus tontin vuokrasopimukselle
Urhea-kampushankkeen esittelymateriaali 2.4.2019
Urhea-hallin hankesuunnitelma
Urhea-hallin havainnekuva
Urhea-hallin arkkitehtipiirustukset
Vuokra-alueen kartta
Vuokrasopimusluonnos

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Otteet
Ote
Urhea-halli Oy

Otteen liitteet
Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto

Esitysehdotus
Esitys on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Urhea-halli Oy:n hakemus
Urhea-halli Oy on hakenut kaupungilta Mäkelänrinteen lukion ja Uintikeskuksen väliin sijoittuvan tontin vuokraamista. Alueelle on tarkoitus
rakentaa Urhea-halli, jonka tilat tarjoavat harjoittelumahdollisuuden
useiden eri lajien urheilijoille. Urhea-halli Oy tulee kustannuksellaan
vastaamaan urheiluhallin rakentamisesta ja ylläpidosta.
Urhea-halli on keskeinen osa Mäkelänrinteen opiskelun, urheilun ja
asumisen yhdistävän Urhea-kampuksen rakentamista. Halli on tarkoitus rakentaa Mäkelänrinteen lukion ja Uintikeskuksen yhteyteen. Kampukselle on suunnitteilla myös Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö
Hoasin asuinkerrostalo opiskeleville urheilijoille.
Urhea-halliin on suunniteltu harjoitustilat mm. voimistelulle, sisäpalloilulajeille, yleisurheilulle, painille ja judolle sekä yleisharjoittelutilat kaikkien lajien urheilijoille. Harjoitustilojen lisäksi halliin on tarkoitus rakentaa lihashuolto- ja palautumiskeskus sekä lääkäri- ja testausasema.
Harjoitushalli palvelee ensisijaisesti Pääkaupunkiseudun urheiluakatemian urheilijoita, Mäkelänrinteen lukion ja muiden alueen koulujen
opiskelijoita sekä helsinkiläisiä urheiluseuroja.
Urhea-halli Oy:n alkuperäiset omistajat ovat Urhea-säätiö, Koripallosäätiö, Kisahallisäätiö, Urheiluopistosäätiö, Suomen Urheiluliitto ja
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Suomen Voimisteluliitto. Helsingin kaupunki on tämän vuoden alussa
tullut Urhea-hallin osakkaaksi 28 %:n osuudella.
Kaupunkistrategia ja aiemmat päätökset
Helsingin kaupunkistrategian 2017–2021 mukaan Mäkelänrinteen opiskelun, urheilun ja asumisen yhdistävää Urhea-kampuksen rakentamista
edistetään.
Kaupunginhallitus on 13.11.2017 § 1 005 varannut nyt vuokrattavan
alueen Urhea-säätiölle hallin suunnittelua varten. Kaupunginvaltuusto
on 12.9.2018 § 233 hyväksynyt Mäkelänrinteen urheilukampuksen
asemakaavan, joka mahdollistaa lukion ja urheilutoimintojen laajentamisen. Lisäksi kaupunginvaltuusto on 13.3.2019 § 102 hyväksynyt Mäkelänrinteen lukion laajennuksen hankesuunnitelman, joka yhdistää lukion ja Urhea-hallin rakennukset toisiinsa.
Voimassa oleva asemakaava ja alueen hallinta
Vuokrattava alue sijaitsee 22. kaupunginosassa (Vallila) korttelissa
22586 tontilla 3 ja sen pinta-ala on 5 973 m². Alue on voimassa olevassa asemakaavassa (12490) urheilu- ja virkistyspalvelualuetta (VU).
Asemakaavan sallima rakennusoikeus vuokra-alueella on 16 000 kem².
Alue on tällä hetkellä kaupunkiympäristön toimialan hallinnassa.
Vuokran määrittely
Vuokran määrittelyssä noudatetaan liikuntalautakunnan 22.1.2015 § 4
hyväksymiä maa-alueiden vuokrauksen yleisperiaatteita.
Vuokra on määritelty rakennettavan urheiluhallin 14 206 kem²:n mukaan. Liikuntalautakunnan hyväksymien periaatteiden mukaan maan
pääoma-arvona pidetään 12 euron kerrosneliömetrihintaa, joka vastaa
elinkustannusindeksin pistelukua 100. Vuoden 2018 keskiarvoindeksillä
(ind. 1948) se on 233,76 euroa/kem². Vuosivuokra on 5 % alueen pääoma-arvosta. Täysimääräinen vuosivuokra on siten 14 206 kem² x 12
euroa/kem² x 19,48 x 5 % = 166 039,73 euroa. Jos kerrosneliömetrien
määrä rakennusvaiheessa muuttuu, vuokra täsmennetään vastaamaan
toteutuneita kerrosneliömetrejä.
Liikuntalautakunnan hyväksymien periaatteiden mukaisesti täysimääräisestä vuokrasta peritään 50 % niin kauan kuin aluetta käytetään yksinomaan liikuntaan tai siihen välittömästi liittyvään toimintaan, kuitenkin kauintaan 31.12.2028 asti. Perittävä vuosivuokra on siten 83 019,86
euroa (alv. 0 %). Vuokranmääräytymisperusteista vuoden 2028 jälkeen
päätetään viimeistään kaksi vuotta ennen subventoidun vuokrakauden
päättymistä.
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Vuokralaisella on etuoikeus vuokra-ajan päättyessä saada alue uudelleen vuokralle, jos se vuokrataan samaan tarkoitukseen. Muut vuokraukseen liittyvät ehdot on kirjattu liitteenä olevaan vuokrasopimusluonnokseen.
Valtiontukisäännösten soveltaminen
Kaupungin antama tuki Urhea-halli Oy:lle ei kuulu valtiontukisäännösten soveltamisalaan, koska kyse on urheilutilasta, joka palvelee ensisijaisesti paikallisia asukkaita ja joka ei todennäköisesti houkuttele asiakkaita tai investointeja muista jäsenvaltioista (Komission tiedonanto valtiontuen käsitteestä 2016/C 262/01 kohta 197).
Toimivalta alueiden vuokraamisessa ja asian jatko
Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 8 kohdan mukaan kaupunginvaltuusto
vahvistaa yli 30 vuoden pituisten maanvuokrasopimusten yleiset vuokrausperiaatteet. Vuokrausperiaatteiden määrittämisen jälkeen kaupunkiympäristön toimiala voi vuokrata alueen sisäisellä vuokrasopimuksella kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle.
Hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 3 momentin 6 kohdan mukaan kulttuurija vapaa-aikalautakunta voi päättää hallinnassaan olevien maa-alueiden vuokraamisesta enintään 10 vuoden ajaksi. Pidemmistä vuokrasopimuksista päättää kaupunginhallitus. Jos valtuusto hyväksyy vuokrausperiaatteet esityksen mukaisesti, kaupunginhallituksen tarkoituksena on päätöksen täytäntöönpanon yhteydessä oikeuttaa kulttuuri- ja
vapaa-aikalautakunta vuokraamaan alue Urhea-halli Oy:lle 31.12.2059
saakka.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731
maria.nyfors(a)hel.fi
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Kunnallisvalitus, valtuusto
Otteet
Ote
Urhea-halli Oy

Otteen liitteet
Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätöshistoria
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 09.04.2019 § 66
HEL 2018-012623 T 10 01 01 02

Esitys
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että
kaupunginhallitus myöntäisi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle oikeuden vuokrata Urhea-halli Oy:lle Helsingin kaupungin 22. kaupunginosassa (Vallila) sijaitsevan karttaliitteeseen merkityn 5 973 m²:n suuruisen maa-alueen (osa kiinteistöä 91-022-0586-0003) liikuntatoimintaa varten kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan myöhemmin päättämästä ajankohdasta lukien kaupunkiympäristötoimialan määrittelemän sisäisen vuokrauksen vuokrausajan puitteissa, kuitenkin enintään
31.12.2059 saakka seuraavin ehdoin:
1
Täysimääräinen vuosivuokra, joka vastaa elinkustannusindeksin 2018
keskiarvon pistelukua 1948 on 166 039,73 (alv. 0 %). Täysimääräinen
vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin "lokakuu 1950=100" pistelukua vastaavaa 8 523,60 euron suuruista perusvuosivuokraa.
Täysimääräisestä vuokrasta peritään 50 % niin kauan kuin aluetta käytetään yksinomaan liikuntaan tai siihen välittömästi liittyvään toimintaan, kuitenkin kauintaan 31.12.2028 asti. Perittävä vuokra on
83 019,86 euroa (alv. 0 %).
Vuokranmääräytymisperusteista vuoden 2028 jälkeen päätetään viimeistään kaksi vuotta ennen subventoidun vuokrakauden päättymistä.
Vuokranmaksuvelvoite alkaa sen kuukauden alusta, jolloin urheiluhallin
rakennustyöt alkavat.
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Vuokra täsmennetään, mikäli urheiluhallin rakennettavat kerrosneliömetrit muuttuvat.
2
Maa-alueen vuokrasopimus voidaan solmia edellyttäen, että vuokrakohteena olevan maa-alueen hallintaoikeus siirretään kaupunkiympäristön toimialalta kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle.
3
Muutoin noudatetaan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan määräämiä
lisäehtoja.
Käsittely
09.04.2019 Ehdotuksen mukaan
Esteelliset: Petteri Huurre
Esteellisyyden syy: yhteisöjäävi (hallintolain 28.1 § 5).
26.03.2019 Poistettiin
Esittelijä
ulkoilupalvelupäällikkö
Stefan Fröberg
Lisätiedot
Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901
stefan.froberg(a)hel.fi
Jyrki Inkinen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 87904
jyrki.inkinen(a)hel.fi
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§ 392
V 5.6.2019, Kaupunginhallituksen jäsenten valinta kesäkuussa 2019
alkavaksi toimikaudeksi
HEL 2019-004823 T 00 00 02

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto valitsee kahden vuoden toimikaudeksi kaupunginhallitukseen 15 jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä seuraavasti:
Jäsen
pormestari
kaupunkiympäristön toimialan apulaispormestari
kasvatuksen ja koulutuksen
toimialan apulaispormestari
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan apulaispormestari
sosiaali- ja terveystoimialan
apulaispormestari
Daniel Sazonov
Wille Rydman
Terhi Koulumies
Kaisa Hernberg
Ozan Yanar
Tomi Sevander

1.
2.

Kok.
Vihr.

3.

Kok.

4.

SDP

5.

Vihr.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Kok.
Kok.
Kok.
Vihr.
Vihr.
SDP
Vas.
Vas.
PS
Mika Raatikainen
RKP Marcus Rantala

Varajäsen
Ulla-Marja Urho
Mikko Särelä
Juha Hakola
Thomas Wallgren
Jasmin Hamid
Jenni Pajunen
Arja Karhuvaara
Otto Meri
Mikko Kiesiläinen
Fatim Diarra
Elisa Gebhard

Mari Rantanen
Silja Borgarsdóttir Sandelin

Samalla kaupunginvaltuusto valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat seuraavasti:
Puheenjohtaja
1. varapuheenjohtaja
2. varapuheenjohtaja
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Lisäksi kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta
heti.
Käsittely
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Kaisa Hernbergin ehdotuksesta
esittää kaupunginhallituksen jäseniksi, varajäseniksi ja 1. varapuheenjohtajaksi seuraavia henkilöitä:
 kaupunkiympäristön toimialan apulaispormestarin varajäseneksi
Mikko Särelä
 sosiaali- ja terveystoimialan apulaispormestarin varajäseneksi Jasmin Hamid
 jäseneksi Kaisa Hernberg, henkilökohtaiseksi varajäseneksi Mikko
Kiesiläinen
 jäseneksi Ozan Yanar, henkilökohtaiseksi varajäseneksi Fatim Diarra
 1. varapuheenjohtajaksi Anni Sinnemäki
Esittelijä
vs. hallintojohtaja
Antti Peltonen
Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060
jenni.bjorksten(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Otteet
Ote
Päätöksessä mainitut

Otteen liitteet
Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto valitsee kahden vuoden toimikaudeksi kaupunginhallitukseen 15 jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä seuraavasti:
1.
2.
3.
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toimialan apulaispormestari
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan apulaispormestari
sosiaali- ja terveystoimialan
apulaispormestari
Daniel Sazonov
Wille Rydman
Terhi Koulumies

4.

SDP

5.

Vihr.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Kok.
Kok.
Kok.
Vihr.
Vihr.
SDP Tomi Sevander
Vas.
Vas.
PS
Mika Raatikainen
RKP Marcus Rantala

Thomas Wallgren

Jenni Pajunen
Arja Karhuvaara
Otto Meri

Elisa Gebhard

Mari Rantanen
Silja Borgarsdóttir Sandelin

Samalla kaupunginvaltuusto valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat seuraavasti:
Puheenjohtaja
1. varapuheenjohtaja
2. varapuheenjohtaja

pormestari
Tomi Sevander

Lisäksi kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta
heti.
Esittelijän perustelut
Kuntalain (410/2015) 30 §:n 1 momentin mukaan kunnassa on oltava
kunnanhallitus.
Helsingin kaupungin hallintosäännön 2 luvun 2 §:n mukaan kaupunginhallitus johtaa kaupunginvaltuuston alaisena kaupungin toimintaa, hallintoa ja taloutta. Kaupunginhallitus vastaa myös kaupungin toiminnan
yhteensovittamisesta sekä kaupunginvaltuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.
Kaupunginhallituksessa on 15 jäsentä. Pormestari toimii kaupunginhallituksen puheenjohtajana ja apulaispormestarit jäseninä. Jokaisella
kaupunginhallituksen jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.
Kaupunginvaltuusto valitsee kahden vuoden toimikaudeksi kaupunginhallituksen muut jäsenet ja varajäsenet valtuutetuista ja varavaltuutePostiosoite
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tuista. Lisäksi kaupunginvaltuusto valitsee kaupunginhallituksen varsinaisista jäsenistä sille ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan.
Luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut ottamaan toimen vastaan (kuntalaki 70.1 §).
Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain (609/1986) 4a.1
§:n mukaan kunnallisissa toimielimissä ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoa tulee olla sekä
naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä
syistä muuta johdu.
Kuntalain 105 §:n mukaan vaalissa tulevat valituiksi se henkilö tai ne
henkilöt, jotka ovat saaneet eniten ääniä. Varajäsenet valitaan samassa vaalissa kuin varsinaiset jäsenet. Luottamushenkilöiden vaali toimitetaan suhteellisena, jos sitä vaatii läsnä olevista toimielimen jäsenistä
vähintään määrä, joka saadaan jakamalla läsnä olevien lukumäärä valittavien lukumäärällä lisättynä yhdellä.
Vaalikelpoisuus (kuntalaki 71 § ja 73 §)
Vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö:
1.
2.

3.

jonka kotikunta kyseinen kunta on;
jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä
vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja
jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi.

Vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen
valtuustoon, ei kuitenkaan:
1.
2.

3.

4.

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

välittömästi kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan palveluksessa oleva henkilö;
henkilö, joka on kunnanhallituksen tehtäväalueella toimivan,
kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;
kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä tai muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien
asioiden valmistelusta;
henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen
jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä tai säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö,
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jolle kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden
ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.
Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan
yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja
ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei myöskään
ole henkilö, joka yhteisön neuvottelijana tai muussa vastaavassa ominaisuudessa vastaa edunvalvonnasta.
Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan
tai kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa
olevia henkilöitä.
Edellä esitettyä 4 kohtaa ei sovelleta kunnan määräysvallassa olevan
yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäseneen.
Esittelijä
vs. hallintojohtaja
Antti Peltonen
Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060
jenni.bjorksten(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Kunnallisvalitus, valtuusto
Otteet
Ote
Päätöksessä mainitut

Otteen liitteet
Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi
Tarkastusvirasto

Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 20.05.2019 § 364
HEL 2019-004823 T 00 00 02

Päätös
Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.
Käsittely
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20.05.2019 Pöydälle
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Kaisa
Hernbergin ehdotuksesta.
Esittelijä
vs. hallintojohtaja
Antti Peltonen
Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060
jenni.bjorksten(a)hel.fi
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§ 393
V 5.6.2019, Kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsenten valinta
kesäkuussa 2019 alkavaksi toimikaudeksi
HEL 2019-004821 T 00 00 02

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto valitsee kahden vuoden toimikaudeksi kaupunginhallituksen konsernijaostoon 9 jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä seuraavasti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Jäsen
Jan Vapaavuori
Ulla-Marja Urho
Juha Hakola
Jasmin Hamid
Mikko Kiesiläinen
Nasima Razmyar
Tomi Sevander

Varajäsen
Pia Pakarinen
Wille Rydman
Terhi Koulumies
Mikko Särelä
Anni Sinnemäki
Elisa Gebhard
Thomas Wallgren

Kok.
Kok.
Kok.
Vihr.
Vihr.
SDP
SDP
Vas.
PS
Mika Raatikainen

Mari Rantanen

Samalla kaupunginvaltuusto valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan seuraavasti:
Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja

Jan Vapaavuori
Jasmin Hamid

Lisäksi kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta
heti.
Käsittely
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Kaisa Hernbergin ehdotuksesta
esittää konsernijaoston jäseniksi, varajäseniksi ja varapuheenjohtajaksi
seuraavia henkilöitä:
 jäseneksi Jasmin Hamid, henkilökohtaiseksi varajäseneksi Mikko
Särelä
 jäseneksi Mikko Kiesiläinen, henkilökohtaiseksi varajäseneksi Anni
Sinnemäki
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 varapuheenjohtajaksi Jasmin Hamid
Esittelijä
vs. hallintojohtaja
Antti Peltonen
Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060
jenni.bjorksten(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Otteet
Ote
Päätöksessä mainitut

Otteen liitteet
Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto valitsee kahden vuoden toimikaudeksi kaupunginhallituksen konsernijaostoon 9 jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä seuraavasti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Jäsen
Kok. Jan Vapaavuori
Kok. Ulla-Marja Urho
Kok. Juha Hakola
Vihr.
Vihr.
SDP Nasima Razmyar
SDP Tomi Sevander
Vas.
PS
Mika Raatikainen

Varajäsen
Pia Pakarinen
Wille Rydman
Terhi Koulumies

Elisa Gebhard
Thomas Wallgren
Mari Rantanen

Samalla kaupunginvaltuusto valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan seuraavasti:
Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja

Jan Vapaavuori

Lisäksi kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta
heti.
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Esittelijän perustelut
Helsingin kaupungin hallintosäännön 2 luvun 4 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto huolehtii kaupunkikonsernin konserniohjauksen ja -valvonnan täytäntöönpanosta sekä niiden toimivuudesta. Konsernijaosto tekee esityksiä omistajapolitiikan linjauksista ja konserniohjauksen periaatteista, tytäryhteisöille ja -säätiöille asetettavista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista sekä muista yhteisöjen sekä säätiöiden toimintaan ja talouteen liittyvistä asioista. Lisäksi konsernijaosto
ohjaa, seuraa ja valvoo kaupungin tytäryhteisöjen ja -säätiöiden toimintaa sekä niille asetettujen tavoitteiden toteutumista.
Jaostossa on 9 jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Kaupunginvaltuusto valitsee kahden vuoden toimikaudeksi jaoston jäsenet ja varajäsenet. Jäsenet ja varajäsenet valitaan kaupunginhallituksen jäsenistä ja varajäsenistä. Lisäksi kaupunginvaltuusto valitsee jaoston varsinaisista jäsenistä sille puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut ottamaan toimen vastaan (kuntalaki 70.1 §).
Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain (609/1986) 4a.1
§:n mukaan kunnallisissa toimielimissä ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoa tulee olla sekä
naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä
syistä muuta johdu.
Kuntalain 105 §:n mukaan vaalissa tulevat valituiksi se henkilö tai ne
henkilöt, jotka ovat saaneet eniten ääniä. Varajäsenet valitaan samassa vaalissa kuin varsinaiset jäsenet. Luottamushenkilöiden vaali toimitetaan suhteellisena, jos sitä vaatii läsnä olevista toimielimen jäsenistä
vähintään määrä, joka saadaan jakamalla läsnä olevien lukumäärä valittavien lukumäärällä lisättynä yhdellä.
Vaalikelpoisuus (kuntalaki 71 § ja 73 §)
Vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö:
1.
2.

3.

jonka kotikunta kyseinen kunta on;
jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä
vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja
jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi.

Vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen
valtuustoon, ei kuitenkaan:
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1.
2.

3.

4.

välittömästi kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan palveluksessa oleva henkilö;
henkilö, joka on kunnanhallituksen tehtäväalueella toimivan,
kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;
kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä tai muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien
asioiden valmistelusta;
henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen
jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä tai säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö,
jolle kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden
ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan
yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja
ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei myöskään
ole henkilö, joka yhteisön neuvottelijana tai muussa vastaavassa ominaisuudessa vastaa edunvalvonnasta.
Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan
tai kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa
olevia henkilöitä.
Edellä 1 momentin 4 kohtaa ei sovelleta kunnan määräysvallassa olevan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäseneen.
Esittelijä
vs. hallintojohtaja
Antti Peltonen
Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060
jenni.bjorksten(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Kunnallisvalitus, valtuusto
Otteet
Ote
Päätöksessä mainitut

Otteen liitteet
Kunnallisvalitus, valtuusto

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

Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 20.05.2019 § 365
HEL 2019-004821 T 00 00 02

Päätös
Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.
Käsittely
20.05.2019 Pöydälle
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Kaisa
Hernbergin ehdotuksesta.
Esittelijä
vs. hallintojohtaja
Antti Peltonen
Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060
jenni.bjorksten(a)hel.fi
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§ 394
V 5.6.2019, Kaupunginhallituksen elinkeinojaoston jäsenten valinta
kesäkuussa 2019 alkavaksi toimikaudeksi
HEL 2019-004851 T 00 00 02

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto valitsee kahden vuoden toimikaudeksi kaupunginhallituksen elinkeinojaostoon 9 jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä seuraavasti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Jäsen
pormestari
Jenni Pajunen
Otto Meri
Ozan Yanar
Anni Sinnemäki
Fatim Diarra
Elisa Gebhard

Kok.
Kok.
Kok.
Vihr.
Vihr.
Vihr.
SDP
Vas.
RKP Silja Borgarsdóttir Sandelin

Varajäsen
Pia Pakarinen
Wille Rydman
Arja Karhuvaara
Sanna Vesikansa
Mikko Särelä
Kaisa Hernberg
Tomi Sevander
Marcus Rantala

Samalla kaupunginvaltuusto valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan seuraavasti:
Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja

pormestari
Ozan Yanar

Lisäksi kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta
heti.
Käsittely
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Kaisa Hernbergin ehdotuksesta
esittää elinkeinojaoston jäseniksi, varajäseniksi ja varapuheenjohtajaksi
seuraavia henkilöitä:
 jäseneksi Ozan Yanar, henkilökohtaiseksi varajäseneksi Sanna Vesikansa
 jäseneksi Anni Sinnemäki, henkilökohtaiseksi varajäseneksi Mikko
Särelä
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 jäseneksi Fatim Diarra, henkilökohtaiseksi varajäseneksi Kaisa
Hernberg
 varapuheenjohtajaksi Ozan Yanar
Esittelijä
vs. hallintojohtaja
Antti Peltonen
Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060
jenni.bjorksten(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Otteet
Ote
Päätöksessä mainitut

Otteen liitteet
Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto valitsee kahden vuoden toimikaudeksi kaupunginhallituksen elinkeinojaostoon 9 jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä seuraavasti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Jäsen
Kok. pormestari
Kok. Jenni Pajunen
Kok. Otto Meri
Vihr.
Vihr.
Vihr.
SDP Elisa Gebhard
Vas.
RKP Silja Borgarsdóttir Sandelin

Varajäsen
Pia Pakarinen
Wille Rydman
Arja Karhuvaara

Tomi Sevander
Marcus Rantala

Samalla kaupunginvaltuusto valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan seuraavasti:
Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
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Lisäksi kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta
heti.
Esittelijän perustelut
Helsingin kaupungin hallintosäännön 2 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen elinkeinojaosto ohjaa kaupungin elinkeino-, kilpailukyky-,
maahanmuutto- ja työllisyyspolitiikkaa. Jaostossa on 9 jäsentä. Pormestari toimii jaoston puheenjohtajana. Jokaisella jaoston jäsenellä on
henkilökohtainen varajäsen.
Kaupunginvaltuusto valitsee kahden vuoden toimikaudeksi jaoston jäsenet ja varajäsenet. Jäsenet ja varajäsenet valitaan kaupunginhallituksen jäsenistä ja varajäsenistä. Lisäksi kaupunginvaltuusto valitsee
jaoston varsinaisista jäsenistä sille varapuheenjohtajan.
Luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut ottamaan toimen vastaan (kuntalaki 70.1 §).
Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain (609/1986) 4a.1
§:n mukaan kunnallisissa toimielimissä ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoa tulee olla sekä
naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä
syistä muuta johdu.
Kuntalain 105 §:n mukaan vaalissa tulevat valituiksi se henkilö tai ne
henkilöt, jotka ovat saaneet eniten ääniä. Varajäsenet valitaan samassa vaalissa kuin varsinaiset jäsenet. Luottamushenkilöiden vaali toimitetaan suhteellisena, jos sitä vaatii läsnä olevista toimielimen jäsenistä
vähintään määrä, joka saadaan jakamalla läsnä olevien lukumäärä valittavien lukumäärällä lisättynä yhdellä.
Vaalikelpoisuus (kuntalaki 71 § ja 73 §)
Vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö:
1.
2.

3.

jonka kotikunta kyseinen kunta on;
jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä
vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja
jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi.

Vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen
valtuustoon, ei kuitenkaan:
1.
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2.

3.

4.

henkilö, joka on kunnanhallituksen tehtäväalueella toimivan,
kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;
kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä tai muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien
asioiden valmistelusta;
henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen
jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä tai säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö,
jolle kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden
ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan
yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja
ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei myöskään
ole henkilö, joka yhteisön neuvottelijana tai muussa vastaavassa ominaisuudessa vastaa edunvalvonnasta.
Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan
tai kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa
olevia henkilöitä.
Edellä esitettyä 4 kohtaa ei sovelleta kunnan määräysvallassa olevan
yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäseneen.
Esittelijä
vs. hallintojohtaja
Antti Peltonen
Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060
jenni.bjorksten(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Kunnallisvalitus, valtuusto
Otteet
Ote
Päätöksessä mainitut

Otteen liitteet
Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi
Tarkastusvirasto
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Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 20.05.2019 § 366
HEL 2019-004851 T 00 00 02

Päätös
Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.
Käsittely
20.05.2019 Pöydälle
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Kaisa
Hernbergin ehdotuksesta.
Esittelijä
vs. hallintojohtaja
Antti Peltonen
Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060
jenni.bjorksten(a)hel.fi
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§ 395
V 5.6.2019, Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenen valinta
HEL 2019-005381 T 00 00 02

Päätös
Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.
Käsittely
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Daniel
Sazonovin ehdotuksesta.
Esittelijä
vs. hallintojohtaja
Antti Peltonen
Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060
jenni.bjorksten(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto
 myöntää Mari Rantaselle eron sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenen luottamustoimesta ja
 valitsee Aleksi Niskasen jäseneksi sosiaali- ja terveyslautakuntaan
vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.
Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta
heti.
Esittelijän perustelut
Kaupunginvaltuusto valitsi Mari Rantasen (PS) 7.6.2017 § 276 jäseneksi sosiaali- ja terveyslautakuntaan vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi. Mari Rantanen pyytää 3.5.2019 eroa sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenen luottamustoimesta tultuaan valituksi kansanedustajan
tehtävään.
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Kuntalain (410/2015) 70 §:n 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi
erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön
valinnut toimielin.
Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen valitaan
toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushenkilö. Valittavan
henkilön tulee olla vaalikelpoinen lautakuntaan kuntalain 74 §:n mukaisesti.
Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö,
joka on suostunut ottamaan toimen vastaan. Luottamushenkilön on valtuuston pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä
hänen vaalikelpoisuutensa arvioinnissa.
Esittelijä
vs. hallintojohtaja
Antti Peltonen
Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060
jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet
1

Eronpyyntö 3.5.2019 sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenyydestä

Muutoksenhaku
Kunnallisvalitus, valtuusto
Otteet
Ote
Päätöksessä mainitut

Otteen liitteet
Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi
Sosiaali- ja terveyslautakunta
Taloushallintopalveluliikelaitos

Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 20.05.2019 § 367
HEL 2019-005381 T 00 00 02

Päätös
Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.
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Käsittely
20.05.2019 Pöydälle
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Daniel
Sazonovin ehdotuksesta.
Esittelijä
vs. hallintojohtaja
Antti Peltonen
Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060
jenni.bjorksten(a)hel.fi
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§ 396
Kultaisen Helsinki-mitalin myöntäminen ansioituneille kansalaisille
2019
HEL 2019-003265 T 01 02 03 04

Päätös
Kaupunginhallitus päätti myöntää kultaisen Helsinki-mitalin liitteestä ilmeneville henkilöille, joiden on katsottava toiminnallaan ansaitsevan
kaupungin tunnustusta.
Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori
Lisätiedot
Victor Andersson, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027
victor.andersson(a)hel.fi

Liitteet
1

Ansioituneet kansalaiset 2019

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Helsinki-mitalin myöntämisperusteita koskevien määräysten 2 §:n 2
momentin mukaan kultainen Helsinki-mitali voidaan myöntää henkilöille, joiden on katsottava toiminnallaan ansainneen kaupungin tunnustusta.
Helsinki-mitalin jakoa koskevien määräysten mukaan mitalin myöntää
kaupunginhallitus. Tieto mitalin saajista annetaan julkisuuteen Helsinkipäivänä 12.6.2019, jolloin mitalit luovutetaan.
Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori
Lisätiedot
Victor Andersson, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027
victor.andersson(a)hel.fi
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Liitteet
1

Ansioituneet kansalaiset 2019

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
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§ 397
Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan palkkio vuoden 2019
eduskuntavaaleissa
HEL 2019-004848 T 01 02 00 00

Päätös
Kaupunginhallitus vahvisti keskusvaalilautakunnan puheenjohtajalle
vuoden 2019 eduskuntavaalien yhteydessä hoidetuista tehtävistä maksettavaksi palkkioksi 5 750 euroa talousarvion luvulta 1 10 01 (Vaalien
järjestäminen, keskusvaalilautakunnan käytettäväksi).
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Timo Lindén, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550
timo.linden(a)hel.fi
Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 310 64572
veera.reuna(a)hel.fi

Liitteet
1

Eduskuntavaalit 2019_palkkio_JViertola

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja pyytää (16.4.2019), että hänelle suoritetaan 14.4.2019 toimitettuihin eduskuntavaaleihin liittyvien tehtävien hoitamisesta palkkio 5 750 euroa Luottamushenkilöiden taloudelliset etuudet -päätöksen (kaupunginvaltuusto 17.5.2017) nojalla.
Luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien mukaan keskusvaalilautakunnan puheenjohtajalle maksetaan vaalikohtainen palkkio. Palkkio
on saman suuruinen kuin edellisissä vaaleissa.
Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan palkkio maksetaan talousarvion luvulta 1 10 01, jonka määrärahat on osoitettu vaalien järjestämiseen.
Esittelijä
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kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Timo Lindén, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550
timo.linden(a)hel.fi
Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 310 64572
veera.reuna(a)hel.fi

Liitteet
1

Eduskuntavaalit 2019_palkkio_JViertola

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
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§ 398
Helsingin kaupungin liittyminen Suomen tekoälykeskuksen (FCAI)
jäseneksi
HEL 2019-005079 T 00 01 06

Päätös
Kaupunginhallitus päätti, että Helsingin kaupunki liittyy Suomen tekoälykeskuksen (FCAI) jäseneksi elokuun 2019 alusta.
Samalla kaupunginhallitus päätti valtuuttaa kaupunginkanslian elinkeino-osaston edustamaan kaupunkia verkostossa ja allekirjoittamaan yhteistyön toteuttamiseksi tarvittavat asiakirjat.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Ida Björkbacka, erityissuunnittelija, puhelin: 25281
ida.bjorkbacka(a)hel.fi
Pasi Rautio, erityissuunnittelija, puhelin: 040 833 2528
pasi.rautio(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Otteet
Ote
FCAI

Otteen liitteet
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Suomen tekoälykeskus
Suomen tekoälykeskus, FCAI (Finnish Center for Arfiticial Intelligence)
on Aalto-yliopiston, Helsingin yliopiston ja VTT:n vuoden 2018 alussa
perustama osaamiskeskus, joka kokoaa yhteen Suomen parhaat tekoälyn tutkijat. Keskuksen tarkoituksena on löytää keinoja tuoda edistyneimpiä tekoälysovelluksia yritysten, organisaatioiden ja yhteiskunnan
käyttöön. Lisäksi FCAI on aktiivisesti mukana synnyttämässä tekoälyn
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innovaatioekosysteemiä sekä vahvistamassa alueen kilpailukykyä
huippuosaamisen ja digitaalisten ratkaisujen alueena.
FCAI tekee tekoälyn perustutkimusta yhteistyössä yritysten ja julkisen
alan toimijoiden kanssa ja kehittää käytännön tekoälysovelluksia. Tekoälykeskuksella on noin 130 ICT-alan professorin ja heidän tutkimusryhmiensä voimin kyky tuottaa huippututkimusta ja ylläpitää vahvaa tekoälyosaamista Suomessa. Samalla keskus pyrkii edesauttamaan uusien yritysten syntymistä ja mahdollistamaan parempia tuotteita, palveluita ja toimintatapoja eri teollisuuden ja yhteiskunnan alueille ja siten
edistää kestävää kasvua. Mukana ovat vahvasti myös tekoälyn etiikka
ja yhteiskunnalliset vaikutukset.
Tekoälykeskukselle on myönnetty Suomen Akatemian lippulaivaohjelmasta 8,3 miljoonan euron rahoitus vuosille 2019-2023. Lippulaivastatuksen voi saada vain korkeatasoinen ja yhteiskunnallisesti vaikuttava
osaamiskeskittymä. FCAI kokoaa Suomessa hajallaan olevaa tekoälyosaamista yhteen ja lippulaivastatus mahdollistaa sen, että tutkijat eri
tieteenaloilta saadaan tekemään tutkimusta yhteisen tutkimusagendan
eteen. Näin FCAI voi tuoda tekoälyä muiden tieteenalojen ja yhteiskunnan sekä yritysten hyödyksi.
Jäsenyyden hyödyt kaupungille
FCAI on kutsunut Helsingin kaupungin jäsenekseen. Kaupungin jäsenyys tekoälykeskuksessa edistää kaupungin henkilöstön kompetenssin
kehittymistä ja luo samalla edellytyksiä huipputeknologian hyödyntämiselle kaupungin palveluiden kehittämisessä.
Kaupunkistrategian mukaan kaupunki tekee tiivistä yhteistyötä pääkaupunkiseudun yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa edistääkseen kansainvälisen tason opetuksen ja tutkimuksen edellytyksiä, kilpailukykyisten osaamiskeskittymien ja kampusten kehittämistä, sekä kaupungin
strategisia päämääriä. Kaupunkistrategiassa tekoälyn merkitystä tuodaan esille paitsi osana henkilöstön kompetensseja niin myös keskeisenä osana parempia kuntalaisten palveluita. Kaupungin digitalisaatiohjelmassa on useita kohtia, joiden sisältöön tekoäly ja yhteistyö verkostossa liittyvät. Yksi näistä kehitettävistä kohdista on data, tekoäly ja
robotisaatio -kokonaisuus.
Helsingin kaupungin liittyminen tekoälykeskukseen tukee kaupungin
korkeakouluyhteistyöhön, kilpailukykyyn ja digitalisaatioon liittyviä tavoitteita. Erityisesti se tukee kaupungin ja Helsingin yliopiston ja Aaltoyliopiston välistä yhteistyötä ja toimenpiteitä, joilla alueelle houkutellaan
uusia innovaatiotoimijoita ja investointeja. Se vahvistaa pääkaupunkiseudun ict-alan innovaatioyhteisöä ja profiloitumista digitaalisena huippuosaamiskeskittymänä.
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

22/2019

89 (189)

Asia/13
27.05.2019

Tekoälykeskuksen jäsenyys edistää kaupungin henkilöstön kompetenssin kehittymistä ja luo pohjaa paremmin suunnitelluille palveluille
sekä innovatiivisille kokeiluille. Lisäksi jäsenyys antaa suoran yhteyden
tekoälytutkimuksen huippuasiantuntijoihin, joiden kanssa käyttötapauksia voidaan valita ja työstää yhdessä etsien samalla verkostosta tapauksesta kiinnostuneita yrityskumppaneita. Mahdollisia yhteistyökohteita ovat muun muassa kaupunkidata ja sen analysointi liittyen esimerkiksi vähäpäästöiseen liikenteeseen, sisäilmanlaadun parantamiseen ja sosiaaliseen inkluusioon. Rohkeiden kokeilujen avulla rakennetaan kuvaa Helsingistä keinoälyn edelläkävijänä.
Liittyminen tekoälykeskukseen
Päätösesitys kaupungin liittymisestä tekoälykeskukseen on valmisteltu
kaupunginkanslian elinkeino-osaston ja talous- ja suunnitteluosaston
tietohallinnon yhteistyönä.
Tekoälykeskuksen jäsenyys edellyttää aktiivista osallistumista ja siihen
osoitettua työpanosta. Kaupunginkanslian elinkeino-osaston innovaatiot ja uudet kokeilut yksikkö toimii Helsingin kaupungin vastuuyksikköinä FCAI:n hyödyntämisessä ja siihen liittyvässä yhteistyössä. Toiminta
kytkeytyy vahvasti myös kaupungin tietohallintoon, digitaaliseen johtoryhmään, toimialoihin ja kaupungin digitalisaatio-ohjelmaan ja kaupungin tietohallinto osallistuu yhteistyöhön aktiivisesti.
FCAI:n kumppanuusohjelman arvonlisäveroton jäsenmaksu on 25 000
euroa vuodessa.
Vuoden 2019 talousarvion noudattamisohjeen (Khs 17.12.2018) mukaan toimialan tai liikelaitoksen esityksestä kaupunginhallitus päättää
kaupungin liittymisestä järjestöihin. Järjestöistä eroamisesta voi päättää
toimialan tai liikelaitoksen päällikkö. Ehdotettaessa liittymistä uuteen
järjestöön, tulee samassa yhteydessä pyrkiä tarkastelemaan hallintokunnan jäsenyyksiä kokonaisuutena ja mahdollisuutta luopua jostakin
jäsenyydestä.
Tietohallinnon alaan liittyvien verkostojen jäsenyyksiä on arvioitu ja
Helsinki on kansliapäällikön päätöksellä 25.10.2017 §131 irtautunut
vuodesta 2018 lähtien verkostosta World e-governments Organisations
of Cities and Local Governments (WeGo).
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Ida Björkbacka, erityissuunnittelija, puhelin: 25281
ida.bjorkbacka(a)hel.fi
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Pasi Rautio, erityissuunnittelija, puhelin: 040 833 2528
pasi.rautio(a)hel.fi
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Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi
Kaupunginkanslia
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§ 399
Helsinki Allas Oy:lle myönnetyn lainan ehtojen muuttaminen
HEL 2019-004632 T 02 05 03 00

Päätös
Kaupunginhallitus päätti muuttaa kaupungin 2.12.2015 Helsinki Allas
Oy:lle urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta myöntämän 1 000 000 euron
lainan ehtoja seuraavasti:
A
Lainan takaisinmaksuaikaa pidennetään kahdella vuodella 30.11.2025
asti siten, että lainan lyhennyserät lasketaan uuden laina-ajan mukaisesti 1.6.2019 lähtien. Muut lainaehdot pysyvät ennallaan.
Erityisehdot laina-ajan pidentämiseen:
- Finnvera Oyj ja Fennia Oyj pidentävät laina-aikojaan vastaavasti kahdella vuodella.
- Kaupungille tulee esittää riittävä dokumentaatio pankkien tai muiden
rahoittajien Helsinki Allas Oy:lle myöntämästä lisärahoituksesta. Kaupunki hyväksyy uudet luotot vakuuspooliin ja niiden aiheuttaman tilapäisen ylityksen vakuuspoolin 3 miljoonan euron velkavastuisiin.
- Helsinki Allas Oy ja sen emoyhtiö (nyt Töölö Urban Oy) hyväksyvät
päärahoittajien esittämät lainojen uudet kovenanttiehdot.
B
Lainan lyhennykset ja korot muunnetaan 1.6.2019 alkaen kuukausittain
maksettaviksi.
Kaupunginhallitus kehotti kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastoa tekemään lainadokumentaatioon päätöksien mukaiset muutokset.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 25656
keijo.harkonen(a)hel.fi
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1
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Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)
Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)
Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Otteet
Ote
Hakija

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Helsinki Allas Oy omistaa Katajanokan kaupunginosaan rakennuttamansa ympäri vuoden toimivan merikylpylän. Meren päälle on rakennettu kolmen kelluvan altaan kokonaisuus laajoine laiturialueineen.
Kylpyläkävijöitä palvelevat kolme saunaa, suihkutilat, pukuhuoneet sekä seminaaritila, kahvila ja ravintola. Kesäisin ravintola-alueena toimivat myös laajat rakennusten päällä ja sivulla sijaitsevat avoterassit. Kesällä järjestettäviä tapahtumia varten rakennusten keskellä sijaitsee
esiintymislava nurmikenttineen.
Helsinki Allas Oy:n sauna- ja pesutilat ovat kunnostuksen ja ravintolan
kalusteet uusimisen tarpeessa kävijämäärien ylläpitämiseksi. Kohtuullisen lyhytaikaisilla luotoilla rahoitettu mittava kiinteistöinvestointi on
kasvattanut hankkeen rahoituskustannuksia ja aiheuttanut yhtiölle likviditeettiongelmia. Ratkaisuksi yhtiö on ehdottanut päärahoittajien (kaupunki, Finnvera Oyj ja Fennia Oyj) lainojen laina-aikojen pidentämistä
kahdella vuodella niiden aiheuttamien vuotuisten lyhennysrasitusten
pienentämiseksi. Järjestelyn osana yhtiö saa uutta pidempiaikaista lisärahoitusta ja voi vähentää lyhytaikaisempia luottojaan. Yhtiön maksuvalmius vahvistuisi siten myös pidemmällä aikavälillä. Uusien luottojen
ehtona on niiden hyväksyminen vakuuspoolin osaksi, joten vakuudeltaan etuoikeudelliset saatavat kasvavat. Kaikilla pooliin kuuluvilla lainoilla on kuitenkin edelleen vahva vakuusasema.
Kaupunki myönsi 2.12.2015 Helsinki Allas Oy:lle 1 000 000 euron lainan kokonaiskustannuksiltaan noin 9 000 000 euron hankkeeseen.
Rahoituksen myöntämiseen liitettiin useita erityisehtoja. Lainapäätöksen perusteluissa todettiin hankkeen olevan poikkeuksellinen konseptin, sijainnin, tilapäiseksi suunnitellun keston ja laajuutensa suhteen.
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Rahoitussuunnitelman todettiin olevan käyttöpääoman osalta tiukka ja
osin siksi hankkeen menestymisen ja kassavirran riittävyyden riippuvan
pitkälti budjetoitujen kävijämäärien toteutumisesta. Kaupungin ja muiden päärahoittajien vakuusaseman turvaamiseksi perustettiin Finnveran hallinnoima vakuuspooli, jossa yhteensä 3 miljoonan euron lainasaatavien (kaupungin osuus miljoona euroa) turvaamiseksi oli 4 miljoonan osalta etuoikeudella oleva yrityskiinnitys.
Suunniteltu ravintolarakennus jouduttiin toteuttamaan kustannussyistä
alkuun tilapäisluvin kevyempänä paviljonkiratkaisuna. Pysyvä ravintola
rakennettiin myöhemmin erillisenä projektina ulkopuolisella rahoituksella. Rahoituksen vaatimien vakuuksien vuoksi yhtiölle vuokrattu määräala jaettiin kylpylä- ja ravintolatoiminnan kesken kahdeksi erilliseksi
määräalaksi. Kaupunki pidensi alueen määräaikaista poikkeuslupaa ja
kahden määräalan vuokrasopimuksia 31.8.2030 saakka. Vakuuspoolin
osakkaat saivat ensisijaisen vuokraoikeuskiinnityksen kylpyläkokonaisuuteen ja ravintolarakennuksen rahoittajat ravintolakokonaisuuteen.
Kaupungin lainan vakuutena ovat tällä hetkellä Finnveran hallinnoima 4
miljoonan euron etuoikeudella oleva kylpyläosan vuokrakiinnitysvakuuspooli ja alkuperäinen Helsinki Allas Oy:n 4 miljoonan euron etuoikeudella oleva irtaimen omaisuuden yrityskiinnityspooli. Kaupungin lainasaatavaa on jäljellä noin 714 000 euroa ja vakuuspoolin lainavastuut
ovat kaupungin laina mukaan lukien yhteensä 2 350 000 euroa.
Lainasta maksettava korko on vallitsevan peruskoron suuruinen. Näin
määräytyvä korko on ollut lainan myöntämisestä lukien 0,00 %:ia. Koska lainan korko on alhaisempi kuin markkinaehtoisesti määräytyvä korko, sisältää laina korkotukea. 31.5.2019 saakka kertynyt tuki on ollut
määrältään 153.700 euroa ja tuki jäljellä olevalta pidennetyltä lainaajalta on yhteensä 123.600 euroa. Tuen laskennassa on käytetty Euroopan komission tiedonannon viite- ja diskonttokorkojen määrittämisessä sovellettavan menetelmän tarkistamisesta (EUVL 2008/C 14/02)
mukaista viitekorkoa siten, että marginaali on 31.5.2019 saakka 4,00
%:ia ja 1.6.2019 lukien 2,20 %:ia perustuen yrityksen ja sen emoyhtiön
luottokelpoisuusluokkaan ja vakuuksien tasoon. Tuki myönnetään komission asetuksen (EU) N:o 651/2014 (yleinen ryhmäpoikkeusasetus)
17 artiklan mukaisena pk-yrityksen investointitukena.
Asetuksen sallima enimmäistuki-intensiteetti on 10 % tukikelpoisista
kustannuksista. Hankkeen tukikelpoiset hyväksyttävät kustannukset
ovat yhteensä 3.300.000 euroa ja tuen määrä on laina-ajan pidennyksen jälkeen 8,4 %:ia hyväksyttävistä kustannuksista. Hyväksyttävät tukikelpoiset kustannukset koostuvat maanpäällisten rakennusten rakennuskustannuksista kaupunginvaltuuston päätöksen 2.12.2015 § 330 ja
kaupunginhallituksen päätöksen 25.1.2016 § 62 mukaisesti.
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

22/2019

94 (189)

Asia/14
27.05.2019

Tuensaajaa Helsinki Allas Oy:tä kohtaan ei ole annettu sellaista komission aikaisempaan päätökseen perustuvaa maksamatonta perintäpäätöstä, jossa tuki olisi julistettu sääntöjenvastaiseksi ja sisämarkkinoille
soveltumattomaksi eikä Helsinki Allas Oy ole ryhmäpoikkeusasetuksen
mukaisesti vaikeuksissa oleva yritys. Tuki täyttää myös muut ryhmäpoikkeusasetuksen 1 luvun mukaiset yhteisten sääntöjen edellytykset.
Kaupunginkanslian oikeuspalvelut tekevät kaupunginhallituksen päätöksestä komissiolle työ- ja elinkeinoministeriön välityksellä yleisen
ryhmäpoikkeusasetuksen mukaisen jälki-ilmoituksen.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 25656
keijo.harkonen(a)hel.fi
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Otteen liitteet
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§ 400
Maankäyttösopimuksen tekeminen Invalidisäätiön kanssa liittyen
asemakaavan muutokseen nro 12482 (Ruskeasuo)
HEL 2015-007624 T 10 03 03

Päätös
Kaupunginhallitus hyväksyi kiinteistöjen 91-16-729-10 ja 91-16-729-20
omistajan Invalidisäätiön (Y-tunnus 0201375-3) kanssa solmittavan liitteenä 1 olevan sopimuksen.
Kaupunginhallitus oikeutti tonttipäällikön tekemään sopimukseen tarvittaessa vähäisiä muutoksia.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Maria Nelskylä, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251
maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet
1
2

Maankäyttösopimus
Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12482 kartta, päivätty
12.12.2017, muutettu 10.12.2018

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Otteet
Ote
Invalidisäätiö

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Tiivistelmä
Vanhan Ruskeasuon pohjoisosassa keskuspuiston laidalla on valmisteilla asemakaavan muutos, joka mahdollistaa asuntojen täydennysrakentamisen nykyisen sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten (YS) korttelialueelle. Lisäksi asemakaavan muutos mahdol-
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listaa alueen kehittämisen monipuoliseksi terveys- ja hyvinvointipalvelukeskukseksi.
Kaavamuutoksesta seuraa kaava-alueen yksityiselle maanomistajalle
merkittävää hyötyä, joten maanomistajan kanssa on neuvoteltu maankäyttösopimus.
Sopimuksessa maanomistaja sitoutuu suorittamaan kaupungille 3 076
000 euron rahakorvauksen osallistumisena yhdyskuntarakentamisen.
Esittelijän perustelut
Voimassa oleva asemakaava
Alueella on voimassa asemakaava nro 10391, joka on tullut voimaan
31.12.1997. Voimassa olevan asemakaavan mukaan tontit kuuluvat
sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialueeseen (YS). Tontit omistaa Invalidisäätiö.
Asemakaavan muutosehdotus
Kaupunkiympäristön toimialan asemakaavoituspalvelu on 10.12.2018
esityttänyt kaupunginhallitukselle Ruskeasuo, Tenholantie 10 ja 12:n
asemakaavan muuttamista (nro 12482). Kaavaratkaisussa tontista
16729/10 ja osasta tonttia 16729/20 muodostetaan uusi asuinkerrostalojen tontti (AK) 16729/21.Tontilta puretaan nykyinen liikerakennus (ns.
proteesipaja) ja tilalle rakennetaan kolme uutta asuinkerrostaloa sekä
maanalainen paikoitushalli. Lisäksi tontilla sijaitseva nykyinen asuntolarakennus muutetaan asuinrakennukseksi ja sen julkisivut suojellaan
merkinnällä sr-2. Tontille on osoitettu asuinrakennusoikeutta yhteensä
10 720 k-m², josta 9 550 k-m² sijoittuu uudisrakennuksiin ja 1 170 k-m²
muutettavaan asuntolarakennukseen.
Tontin 16729/20 eteläosasta muodostetaan uusi kaavatontti 16729/22.
Tontin käyttötarkoitus säilyy sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialueena (YS). Kaavamuutoksessa tontilla sijaitsevan sairaalarakennuksen suojelumääräyksiä ajanmukaistetaan ja
kaavaratkaisulla mahdollistetaan tontin kehittäminen monipuoliseksi
terveys- ja hyvinvointipalvelukeskukseksi. Tontille on osoitettu YS rakennusoikeutta yhteensä 33 850 k-m².
Asemakaavan muutosehdotus on liitteenä 2.
Maankäyttösopimus
Asemakaavan muutos korottaa alueen arvoa merkittävästi, joten maanomistajan kanssa on käyty kaupunginhallituksen 9.6.2014, 658 § tekemän päätöksen mukaiset maapoliittiset neuvottelut.
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Neuvottelujen tuloksena on laadittu liitteenä 1 oleva maankäyttösopimus. Sopimus on kaupunginhallituksen päätöksen sekä noudatetun
käytännön mukainen.
Maankäyttökorvaus
Sopimuksen mukaan maanomistaja suorittaa osallistumisena yhdyskuntarakentamisen kustannuksin kaupungille korvausta 3 076 000 euroa.
Korvaus tulee maksaa neljän kuukauden kuluessa siitä, kun asemakaavan muutos on saanut lainvoiman. Vaihtoehtoisesti korvaus on
mahdollista maksaa kolmessa erässä liitteenä olevan sopimusluonnoksen mukaisesti.
Rahakorvausta tai sen eriä korotetaan sen nykyarvon säilyttämiseksi
sopimuksen allekirjoittamishetkestä maksupäivään saakka kahdella (2)
prosentilla vuodessa. Korotus pyöristetään lähimpään tuhanteen euroon.
Hallinta- ja rahoitusmuoto
Kaupunginvaltuuston 22.6.2016 hyväksymän asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman (AM-ohjelma) mukaan yksityisen
maanomistuksen hallinta- ja rahoitusmuotojen toteutumista ohjataan
maankäyttösopimuksilla.
Hankkeelta edellytettävä hallintamuotojakauma on määritelty yhteistyössä kaupunginkanslian aluerakentaminen, asuminen ja investoinnit
yksikön kanssa. Koska Ruskeasuon alueen asuntotuotanto on AM-ohjelman mukaisten hallinta- ja rahoitusmuotojen osalta tasapainossa,
asuntotuotannon toteuttamista ei ole katsottu tarpeelliseksi ohjata tällä
maankäyttösopimuksella.
Toimivalta
Hallintosäännön 16 luvun 1 § 2 momentin 9 kohdan sekä kaupunginhallituksen päätöksen 18.9.2017, 865 § perusteella kaupunginhallitus
päättää kokonaisarvoltaan 2 miljoonaa euroa suuremmista maankäyttösopimuksista. Kokonaisarvo kattaa sekä maankäyttökorvauksen että
aluejärjestelyt. Sopimus allekirjoitetaan ennen kaupunginhallituksen
päätöksentekoon saattamista. Sopimus tulee voimaan, kun kaupunginhallituksen päätös on tullut lainvoimaiseksi.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
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Maria Nelskylä, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251
maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet
1
2

Maankäyttösopimus
Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12482 kartta, päivätty
12.12.2017, muutettu 10.12.2018

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Otteet
Ote
Invalidisäätiö

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi
Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria
Kaupunkiympäristölautakunta 12.03.2019 § 129
HEL 2015-007624 T 10 03 03

Tenholantie 10 ja 12

Esitys
Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle Helsingin
kaupungin 16. kaupunginosan (Ruskeasuo, Vanha Ruskeasuo) kiinteistöjen 91-16-729-10 ja 91-16-729-20 omistajan Invalidisäätiön (Ytunnus 0201375-3) kanssa solmittavan liitteen nro 2 mukaisen sopimuksen hyväksymistä.
Samalla kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että
tonttipäällikkö oikeutetaan tekemään päätöksellään sopimukseen tarvittaessa vähäisiä muutoksia.
(MA116-6)
12.12.2017 Ehdotuksen mukaan
Esittelijä
kaupunkiympäristön vs. toimialajohtaja
Silja Hyvärinen
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Lisätiedot
Kirsi Federley, tonttiasiamies, puhelin: 09 310 36451
kirsi.federley(a)hel.fi
Esko Patrikainen, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 36471
esko.patrikainen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuus
Asemakaavoitus 10.12.2018
HEL 2015-007624 T 10 03 03

Hankenumero 0740_42

Asemakaavoituspalvelu on tarkistanut 12.12.2017 päivätyn 16. kaupunginosan (Ruskeasuo) korttelin 16729 tonttien 10 ja 20 asemakaavan muutosehdotuksen nro 12482. Kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin ja muuhun aineistoon tehdyt muutokset ilmenevät yksityiskohtaisesti liitteestä ja kaavaselostuksesta.
Asemakaavoituspalvelun mielestä julkisen nähtävilläolon jälkeen tehdyt
muutokset kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin ja muuhun aineistoon eivät ole olennaisia, joten ehdotusta ei ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville. Muutoksista on neuvoteltu asianomaisten tahojen
kanssa.
Kaavaratkaisun keskeinen sisältö
Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee korttelin 16729 tontteja
10 ja 20. Tontit sijaitsevat Vanhan Ruskeasuon pohjoisosassa Keskuspuiston laidalla.
Kaavaratkaisu mahdollistaa YS-tontin 16729/10 muuttamisen asuinkerrostalojen korttelialueeksi (AK), lukuun ottamatta tontilla sijaitsevaa
bussin kääntöpaikkaa ja Invalidisäätiön asiakaspysäköintipaikkoja.
Tontilta purettavan liikerakennuksen (ns. proteesipaja) tilalle rakennetaan kolme uutta asuinkerrostaloa ja maanalainen paikoitushalli. Tontilla 16729/20 sijaitseva asuntolarakennus lähialueineen liitetään osaksi
uutta asuinkerrostalotonttia. Asuntolarakennus muutetaan asuinrakennukseksi ja sen julkisivut suojellaan merkinnällä sr-2. Uuden AK-korttelin asukasmäärä on n. 270.
Tontin 16729/20 rakennuksia kehitetään monipuolisena terveys- ja hyvinvointipalvelukeskuksena. Invalidisäätiön päärakennuksen suojelumääräyksiä on ajanmukaistettu ja tontin käyttämättömän rakennusoikeuden sijoittaminen on tarkistettu. Päärakennuksen sisääntulopihaa
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sekä asiakaspysäköinnin ja tontilla sijaitsevan linja-auto 23:n päätepysäkin alueita on selkeytetty.
Uutta asuntokerrosalaa AK-tontilla 16729/21 on 10 720 k-m², josta 9
550 k-m² sijoittuu uudisrakennuksiin ja 1 170 k-m² muutettavaan asuntolarakennukseen. YS-rakennusoikeus vähenee 5 900 k-m²:llä proteesipajan purkamisen ja asuntolarakennuksen muutoksen myötä. AKkorttelialueen tehokkuusluku on e=2.1 ja koko muutosalueen tehokkuusluku on e=1.7.
Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että kaavaratkaisu täydentää alueen kaupunkirakennetta sekä lisää asuntotarjontaa
ja palveluita. Kaavaratkaisu toteuttaa kaupungin strategiaa täydennysrakentamisen edistämisestä ja AM-ohjelman asuntotuotantotavoitteiden
toteuttamisesta.
Päätökset kaavaratkaisun pohjana
Kaavaratkaisu on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukainen ja edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista.
Asemakaavan muutos on voimassa olevan oikeusvaikutteisen Helsingin yleiskaavan (2016) mukainen.
Alueen lähtökohdat ja nykytilanne
Alue sijaitsee Vanhan Ruskeasuon pohjoisosassa ja rajautuu Kiskontiehen ja Tenholantiehen, Keskuspuistoon sekä eteläpuolen asuinkerrostalojen tonttiin.
Alueella sijaitsee Invalidisäätiön päärakennus ja asuntolarakennus, joiden alkuperäiset osat ovat vuodelta 1943 sekä proteesipaja vuodelta
1973. Päärakennusta ja proteesipajaa on korotettu ja laajennettu
useammassa eri vaiheessa. Päärakennuksen eteläpuolelle on louhittu
kaksikerroksinen paikoitusluola vuonna 1988.
Alueella on voimassa asemakaava vuodelta 1996. Päärakennuksen
ensimmäiseen rakennusvaiheeseen kuuluvat osat on suojeltu nykyisessä asemakaavassa. Päärakennuksen myöhemmin rakennettuja laajennusosia, asuntolaa ja proteesipajaa ei ole suojeltu.
Korttelialueet ovat yksityisomistuksessa. Kaavaratkaisu on tehty hakemuksen johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijan kanssa.
Kaavaratkaisun kustannukset
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Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustannuksia.
Asemakaavamuutos nostaa tontin arvoa ja aiheuttaa näin maanomistajalle merkittävää hyötyä. Hakijan kanssa tulee käydä maapoliittiset
neuvottelut kaupunginhallituksen tekemän päätöksen (§ 685, 9.6.2014)
mukaisesti ja sopia maankäyttösopimuksesta tai kehittämiskorvauksesta.
Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §) 12.1.–12.2.2018
Kaavaehdotus esiteltiin kaupunkiympäristölautakunnalle 12.12.2017 ja
lautakunta päätti asettaa asemakaavan muutosehdotuksen nähtäville.
Kaavaehdotuksesta ei tehty muistutuksia.
Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaisten lausuntoja sen ollessa julkisesti nähtävillä. Kaupunginmuseo toteaa lausunnossaan, että sen asettamat suojelutavoitteet Invalidisäätiön alkuperäiseen kokonaisuuteen
kuuluvien rakennusten osalta on riittävästi otettu huomioon. Lausunnossa todetaan, että kaavaa mahdollistaa päärakennuksen alkuperäisen kokonaisuuden ja hahmon säilymistä alueen tunnistettavana ja
maisemassa keskeisenä dominanttina siitä huolimatta, että AK-korttelin
uusien asuinrakennusten ja päärakennuksen laajennusosien toteuttaminen täysmittaisina väistämättä tulee muuttamaan kokonaisuuden ilmettä tiiviimmäksi ja rakennetummaksi. Helen Sähköverkko Oy huomauttaa purettavaksi osoitetussa liikerakennuksessa sijaitsevasta jakelumuuntamosta, joka muutosalueen ohella palvelee myös koulurakennusta osoitteessa Tenholantie 15. Lausunnossa esitetään, että korvaavan muuntamon paikka ja johtoalue tulee esittää asemakaavakartassa.
Muissa lausunnoissa ei ollut huomautettavaa asemakaavan muutosehdotuksesta.
Lausunnot saatiin seuraavilta tahoilta:






kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala/kaupunginmuseo
Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto

Seuraavat tahot ilmoittivat, ettei ole lausuttavaa: Pelastuslaitos, Liikennelaitos (HKL).
Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen
Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuksesta
saaduista viranomaisten lausunnoista sekä vastineet niissä esitettyihin
huomautuksiin.
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Huomautuksissa esitetyt asiat on otettu huomioon, kaavan tavoitteet
huomioon ottaen, tarkoituksenmukaisilta osin.
Kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin ja muuhun aineistoon tehtiin
julkisen nähtävilläolon jälkeen muutoksia, jotka on esitetty yksityiskohtaisesti kaavaselostuksen viimeisessä luvussa. Ne on myös koottu
Tehdyt muutokset -liitteeseen.
Julkisen nähtävilläolon jälkeen tehdyistä muutoksista on neuvoteltu
asianomaisten tahojen kanssa.
Tarkemmat perustelut
Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta
asemakaavaselostuksesta.
Jatkotoimenpiteet
Kaava-alueeseen tai sen osaan liittyy maankäyttösopimusmenettely,
joka tulee saattaa päätökseen ennen kaavan hyväksymistä.
Lisätiedot
Marina Fogdell, arkkitehti, puhelin: 310 64271
marina.fogdell(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 06.11.2017 § 52
HEL 2015-007624 T 10 03 03

Päätös
Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12482 pohjakartan
kaupunginosassa 16 Ruskeasuo. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja
rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.
Päätöksen perustelut
Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan kaupunkimittauspalvelut on valmistanut asemakaavan pohjakartan:
Asemakaavan numero: 12482
Kaupunginosa: 16 Ruskeasuo
Kartoituksen työnumero: 49/2016
Pohjakartta valmistunut: 2.11.2017 (uusintakartoitus, ensitilaus ollut
2016)
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000
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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
06.09.2017 § 18
Lisätiedot
Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31883
timo.tolkki(a)hel.fi
Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31911
merja.kyyro(a)hel.fi

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 2.11.2016
HEL 2015-007624 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto on lähettänyt tiedon Ruskeasuolla osoitteessa Tenholantie 10 ja 12 sijaitsevia Invalidisäätiö Ortonin tontteja 10
ja 20 koskevan asemakaavamuutoksen käynnistymisestä ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman esillä olosta. Kaupunginmuseo tarkastelee
hanketta perustehtävänsä mukaisesti kulttuurihistorian ja rakennetun
kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta ja esittää kantanaan seuraavaa.
Asemakaavamuutoksen kohteena oleva alue sijaitsee Ruskeasuolla,
Tenholantien ja Kiskontien kulmauksessa Keskuspuistoon rajautuvalla
vyöhykkeellä. Asemakaavan muutoksen tavoitteeksi on asetettu kolmen uuden asuinkerrostalon rakentaminen Tenholantie 12:n tontille,
jolta purettaisiin Invalidisäätiö Ortonin käytössä ollut, Proteesipajana
tunnettu toimitilarakennus. Tontilla sijaitseva linja 23:n päätepysäkki
säilyisi paikalla jatkossakin. Invalidisäätiö Ortonin alkuperäiseen rakennuskokonaisuuteen kuulunut asuntola sairaalarakennuksen pohjoispuolella on tarkoitus muuttaa asuinkerrostaloksi. Invalidisäätiö Ortonin
päärakennus säilyy nykyisenkaltaisessa käytössään. Asemakaavamuu-
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toksen yhteydessä myös alueen piha- ja paikoitusratkaisuja on tarkoitus selkiyttää.
Kaupunginmuseo on 7.12.2015 antanut ennakkolausunnon nyt esillä
olevasta asemakaavan muutoshankkeesta. Kyseisessä lausunnossa
kaupunginmuseo piti mahdollisena Tenholantie 12:ssa sijaitsevan arkkitehti Robert Gunstin / Arkkitehtitoimisto Gripenberg & co suunnitteleman Proteesipajan purkamista. Yksikerroksinen, kellarillinen rakennus
valmistui vuonna 1974. Tasakattoinen, sekä hallimaisia tiloja että toimistohuoneita käsittänyt rakennus oli alun perin julkisivuiltaan pesubetonia. Toiminnan laajetessa rakennusta laajennettiin arkkitehti Miguel
Vadellin/Arkkitehtitoimisto Gripenberg & Co suunnitelmien mukaan
vuosina 1992-1993 lisäämällä siihen toinen kerros, minkä jälkeenkin
rakennuksessa on tehty muutoksia. Eri muutosvaiheet ovat siten voimakkaastikin muokanneet rakennuksen alkuperäisiä ominaispiirteitä.
Proteesipajan rakennus ei arkkitehtonisilta ominaisuuksiltaan kaupunginmuseon näkemyksen mukaan nouse suojeltavien ja sitä kautta säilytettävien rakennusten joukkoon ja voi siten korvautua uudella rakentamisella.
Invalidisäätiön alkuperäiseen rakennusvaiheeseen kuuluvan, arkkitehti
Eino Forsmanin suunnitteleman asuintalon eli F-rakennuksen säilyttämistä ja suojelua kaupunginmuseo on esittänyt 1990-luvun puolivälistä
asti. Kyseinen yhden porrashuoneen ympärille rakentunut kuusikerroksinen pistetalo valmistui päärakennuksen tavoin vuonna 1943. Rakennus kuuluu kiinteänä osana Invalidisäätiön huoltolaitoskokonaisuuteen
ja toimii Tenholantieltä mäelle noustaessa rakennusryhmän visuaalisena ja kaupunkikuvallisena päätteenä. Se reunustaa aluetta myös koilliseen Keskuspuiston suunnalle. Rakennus F on osa alkuperäistä kokonaisuutta ja edustaa vaatimattomampaa arjen arkkitehtuuria monumentaalisen päärakennuksen rinnalla. Rakenne- ja taloteknisen kuntoarvion
(IdeaStructura Oy 30.10.2015) mukaan tämän jykevän tiilirakennuksen
perustukset ja rakennusrunko sekä julkisivut ovat pääosin kunnossa ja
kunnostettavissa. Nyt esillä olevan asemakaavan muutoksen tavoitteena on säilyttää tämä asuntolarakennus ja muuttaa se asuinkerrostaloksi. Kaupunginmuseo pitää rakennuksen säilymistä tärkeänä alueen
kulttuurihistoriallisia arvoja vaalivanana ratkaisuna, etenkin alueen täydentyessä uudisrakentamisen myötä.
Aiemman kannanottonsa mukaisesti kaupunginmuseo pitää Invalidisäätiö Ortonin omistuksessa olevan, osoitteessa Tenholantie 12 sijaitsevan tontin täydennysrakentamista mahdollisena. Kaupunginmuseo
toistaa aiemmin esittämänsä kannan, että uudisrakentamisen mitoituksessa ja ilmeessä tulee ottaa huomioon rakennusten paikka niin Invalidisäätiön kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten läheisyydessä kuin aivan Keskuspuiston rajalla. Kaupunginmuseo pitää tärkeänä,
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että etenkin lähimmäksi Invalidisäätiön päärakennusta ja asuntolarakennusta F sijoitettavat asuinkerrostalot sopeutetaan olemassa olevien
rakennusten korkeusasemiin.
Invalidisäätiö Ortonin päärakennus on jo voimassa olevassa, vuodelta
1997 olevassa asemakaavassa suojeltu merkinnällä sr-2: ”Rakennus
on kaupunkikuvallisesti arvokas. Rakennusta ei saa purkaa, eikä siinä
saa suorittaa sellaisia lisärakentamis- tai muutostöitä, jotka tärvelevät
julkisivujen tyyliä tai veskikaton perusmuotoa. Mikäli rakennuksessa on
aikaisemmin suoritettu tällaisia toimenpiteitä, rakennus on lisärakentamis- tai muutostöiden yhteydessä pyrittävä korjaamaan rakennuksen
tyyliin hyvin soveltuvalla tavalla.” Kaupunginmuseon näkemyksen mukaan Invalidisäätiö Ortonin päärakennuksella tulee säilyttää sen korjaamista ohjaava suojelumääräys, mutta se tulee päivittää sisällöltään
tämänhetkisiä vaalimistavoitteita vastaavaksi. Vastaavalla tavalla myös
rakennukselle F eli asuntolarakennukselle tulee nyt asemakaavamuutoksen yhteydessä määritellä suojelumerkintä ja –määräys, jolla ohjataan rakennuksen säilyttämistä ja siinä tehtäviä korjaus- ja muutostöitä.
Lisäksi kaupunginmuseo pitää tärkeänä päärakennuksen pääsisäänkäyntiaukion samoin kuin rakennuksen eteläpuolen kallioisen tontin
ominaisluonteen säilymistä ja esittää myös näiden ympäristöjen vaalimista ohjaavia määräyksiä asemakaavaan. Suojelumääräysten sisältöjen määrittämiseen antaa tukea alueesta tehty rakennushistoriallinen
selvitys Invalidisäätiö Ortonin Ruskeasuon laitokset (Arkkitehtitoimisto
ark-byroo 30.10.2015).
Kaupunginmuseo pitää Ruskeasuon Tenholantie 10 ja 12 koskevan
asemakaavamuutoksen eteenpäin viemistä mahdollisena edellä mainituin huomautuksin. Kaupunginmuseo haluaa olla asemakaavamuutoksen jatkotyössä mukana. Ennen asemakaavaehdotuksen esille tuloa
kaupunginmuseo toivoo neuvottelua ainakin asemakaavamuutokseen
aiotuista, etenkin suojeluun ja vaalimiseen liittyvistä kaavamääräyksistä. Asianmukaisilla määräyksillä ja reunaehtoja määrittelemällä mahdollistetaan suunnittelualueen kehittäminen sen eri osa-alueille ominaisia piirteitä ja historiaa kunnioittaen.
Lisätiedot
Anne Salminen, tutkija, puhelin: +358931036501
anne.salminen(a)hel.fi

Kiinteistövirasto Geotekninen osasto 1.11.2016
HEL 2015-007624 T 10 03 03
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Geoteknisellä osastolla ei ole huomauttamista koskien osallistumis- ja
arviointisuunnitelmaa 1266-00/16 asemakaavan muutokseen osoitteessa Tenholantie 12.
Lisätiedot
Ilkka Satola, toimistopäällikkö, puhelin: 310 37817
ilkka.satola(a)hel.fi

Rakennusvirasto 11.10.2016
HEL 2015-007624 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 1266-00/16. Määräaika on
11.11.2016.
Asemakaavan muutos koskee kolmen uuden asuinkerrostalon ja maanalaisen paikotushallin rakentamista tontille 16729/10. Tontilla 10 sijaitseva ns. proteesipajarakennus puretaan. Tontilla 16729/20 sijaitseva
asuntolarakennus muutetaan asuinkerrostaloksi.
Rakennusvirastolla ei ole huomauttamista osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.
Rakennusviraston yhteyshenkilöinä kaavahankkeessa ovat lisätiedonantajat.
Lisätiedot
Jere Saarikko, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39857
jere.saarikko(a)hel.fi
Olli Haanperä, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38237
olli.haanpera(a)hel.fi
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§ 401
Valtuutettu Mai Kivelän toivomusponsi kaupungin ruokapalveluiden
ruokalistan ilmastokuormituksen ja ruokahävikin vähentämisestä
HEL 2018-007089 T 00 00 03

Esitys
Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.
Käsittely
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Paavo Arhinmäen ehdotuksesta.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Jorma Lamminmäki, hankintajohtaja, puhelin: 310 31500
jorma.lamminmaki(a)hel.fi
Katja Peränen, ruokapalveluasiantuntija (Kasko), puhelin: 310 22596
katja.peranen(a)hel.fi
Erja Turunen, ruokapalveluohjaaja (Sote), puhelin: 310 43030
erja.turunen(a)hel.fi
Eeva Saarinen, kehityspäällikkö (Palvelukeskus Helsinki), puhelin: 310 40836
eeva.saarinen(a)hel.fi
Jaana Kujala, liiketoimintajohtaja (Palmia Oy), puhelin: 050 4013880
jaana.kujala(a)palmia.fi
Marja Sarmela, hankintalakimies, puhelin: 310 31651
marja.sarmela(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Esitysehdotus
Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi valtuutettu Mai Kivelän toivomusponnen johdosta tehdyn selvityksen sekä toimittaa selvityksen ponnen
ehdottajalle ja muille valtuutetuille.
Esittelijän perustelut
Katsoessaan valtuutettu Mai Kivelän aloitteen kaupungin ateriatarjonnan muuttamisesta kasvispainotteisemmaksi loppuun käsitellyksi
13.6.2018 kaupunginvaltuusto edellytti selvitystä kaupungin ruokapalveluiden ruokalistan ilmastokuormituksen ja ruokahävikin vähentämismahdollisuuksista.
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Kaupunginvaltuuston päätös 13.6.2018
Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava toivomusponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua sen
hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.
Helsingin kaupunkikonsernissa merkittävimmät toimijat toivomusponnen näkökulmasta ovat kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, sosiaalija terveystoimiala, Palvelukeskus Helsinki ja Palmia Oy.
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
1 Ruokalistasuunnittelu ja raaka-aineet ympäristöystävällisyys huomioiden
Päiväkoti, koulu- ja opiskelijaruokailun suunnittelua ja toteutusta ohjaavat ravitsemus- ja ruokailusuositukset. Ruokalistassa, joka on suunniteltu suositusten mukaisesti, on jo lähtökohtaisesti huomioitu ruoan
ympäristökuormituksen vähentäminen.
Palvelukuvauksia on kehitetty viime vuosina myös ilmastoystävällisyyden näkökulmasta. Ruokalistat käydään kasvatuksen ja koulutuksen
toimialan ruokapalveluasiantuntijoiden sekä palveluntuottajien suunnittelijoiden kanssa läpi ruokalistapalavereissa ja maistatustilaisuuksissa,
joissa varmistetaan ruokien maku ja laatu, ruokalistojen kokonaisuuden
sopivuus asiakasryhmille sekä muut toteutettavat kehittämistoimenpiteet, kuten ympäristöasioiden ja asiakaspalautteiden huomioiminen.
Aterioissa on monipuolisesti viljavalmisteita, perunaa, juureksia, vihanneksia, hedelmiä ja marjoja ja kohtuullisesti liha- ja maitotuotteita. Toimialalla halutaan mahdollistaa kasvisruokien ja tuorekasvisten monipuolinen ja lisääntyvä käyttö. Ilmastokuormitusta vähennetään ruokalistasuunnittelussa myös vaihtamalla punaista lihaa broileriin tai kalaan.
Ruokalistasuunnittelussa noudatetaan ravitsemussuositusten antamia
ohjeita punaisen lihan, jauhelihan, siipikarjan, kalan, lihavalmisteiden ja
kasviperäisten proteiininlähteiden esiintymistiheydestä ruokalistalla.
Kalalajeja käytetään vaihdellen ja niiden käytössä huomioidaan WWF:n
kalaoppaan suositukset. Suosimme myös suomalaisia järvikaloja esimerkiksi silakkaa, haukea, muikkua, kuhaa, ahventa ja siikaa. Palkokasveja ja muita kasviperäisiä proteiinin lähteitä käytetään vaihdellen ja
soijaa on korvattu herneiden tai papujen käytöllä. Kasvisruokien lisäämisen tarvetta arvioidaan ruokalistasuunnittelussa kasvisruoan menekin kasvaessa ja asiakaskyselyissä saatujen toiveiden mukaisesti, kuitenkin huomioiden asiakasryhmäkohtaiset tarpeet ja mieltymykset.
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2 Hävikin vähentäminen
Palvelukuvauksissa on vaadittu, että palvelua tuotetaan kestävän kehityksen, Helsingin kaupungin periaatteiden ja voimassaolevien viranomaisohjeiden ja lakien mukaan. Jätteiden määrän ja haitallisuuden
vähentäminen, lajittelu ja kierrättäminen kuuluvat palveluntuottajien perustoimintaan. Palveluntuottajien tulee pyrkiä toiminnassaan mahdollisimman pieneen ruokahävikkiin (keittiö-, jakelu- ja lautashävikki). Ylijäävää ruokaa voidaan osittain myös tarjota seuraavana päivänä ruokalistan mukaisten ruokien rinnalla.
Toimipaikoissa järjestetään kampanjoita ravintolan biojätemäärien ja
lautashävikin vähentämiseksi. Toimiala toivoo palveluntuottajien toteuttavan vuosittain hävikkiviikon, jolloin ruokasaleissa on esillä ruokahävikkiin liittyvää somistemateriaalia. Tarkoituksena on lisätä tietoisuutta
asiasta. Lapset oppivat näin havainnoimaan oman toimintansa vaikutuksia ja arvostamaan ruokaa.
Palveluntuottaja vastaa valmistetun ruoan tarjoilusta ja mahdollisen ylijäävän ruoan jälkikäsittelystä ja myynti- ja jakelutoiminnasta sekä niihin
liittyvistä kustannuksista, käytännön toimenpiteistä ja turvallisuudesta.
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala suhtautuu myönteisesti palveluntuottajien pilottiprojekteihin, joissa pohditaan ratkaisuja ylijäävän ruoan
myymiseen tai toimittamiseen eteenpäin. Ylijäämäruoan myynnistä tai
jakelusta ei saa kuitenkaan aiheutua turvallisuusriskiä tai haittaa toimipaikkojen toiminnalle, oppilaille tai muulle henkilökunnalle.
Sosiaali- ja terveystoimiala
1 Ruokalistasuunnittelu ja raaka-aineet ympäristöystävällisyys huomioiden
Sosiaali- ja terveystoimialan ruokalistojen suunnittelua ja toteutusta ohjaavat muun muassa seuraavat kansalliset ravitsemus- ja ruokailusuositukset: Ravitsemushoito, suositus sairaaloihin, terveyskeskuksiin,
palvelu- ja hoitokoteihin sekä kuntoutuskeskuksiin 2010, Ravitsemussuositukset ikääntyneille 2010 sekä Terveyttä ruoasta, suomalaiset ravitsemussuositukset 2014. Ruoan ilmastovaikutuksia vähennettäessä
keskeistä on ruokahävikin pienentäminen, energiatehokkuuden lisääminen sekä kauden mukaisten ja lähialueella tuotettujen raaka-aineiden huomioiminen ruokalistasuunnittelussa ja ruokapalvelujen toteutuksessa. Palvelukeskus Helsingin näiden periaatteiden mukaisesti laatimat ruokalistat hyväksytetään sosiaali- ja terveystoimialalla ennen niiden käyttöönottoa. Kilpailutettujen palveluiden tuottajat suunnittelevat
ruokalistansa kilpailutuksissa käytettyjen ympäristökriteerien mukaan.
2 Hävikin vähentäminen
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Sosiaali- ja terveystoimialan ravitsemushoidon neuvottelukunnan toimintasuunnitelmassa 2018 on yhdeksi tehtäväksi asetettu tähderuuan
määrän vähentämisen pohtiminen ja hyötykäyttö. Hävikkiä pyritään vähentämään hyvällä viestinnällä tilaavan yksikön ja ruoan toimittavan
keittiön välillä ja asiaan liittyvällä koulutuksella ja ohjeistuksella.
Sosiaali- ja terveystoimialan ruokapalvelutuottajien tulee pyrkiä toiminnassaan mahdollisimman pieneen ruokahävikkiin. Palveluntuottajat
vastaavat ruoanvalmistuksesta, tarjoilusta ja mahdollisen ylijäävän ruoan jälkikäsittelystä ja myynti- ja jakelutoiminnasta sekä niihin liittyvistä
kustannuksista, käytännön toimenpiteistä ja turvallisuudesta. Sosiaalija terveystoimiala suhtautuu myönteisesti ja pyrkii edistämään palveluntuottajien ylijäävän ruoan myyntiä tai sen toimittamista eteenpäin.
Myynnistä tai jakelusta ei saa kuitenkaan aiheutua turvallisuusriskiä tai
haittaa toimipaikkojen toiminnalle, asukkaille, asiakkaille, potilaille tai
henkilökunnalle.
Palvelukeskus Helsinki
Palvelukeskus Helsinki toimii yhteistyössä Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan sekä sosiaali- ja terveystoimialan
kanssa siten, että toimiala määrittää tilaajana linjaukset joiden mukaan
Palvelukeskus Helsinki tuottajana tuottaa palvelut. Ruokatarjoomaa
kehitetään yhteistyössä toimialojen kanssa huomioiden kaupungin,
toimialojen ja liikelaitoksen strategiset tavoitteet ja vastuullisuusnäkökulmat sekä eri asiakasryhmille määritellyt ruokailu- ja ravitsemussuositukset. Palvelukehityksessä huomioidaan asiakkailta ja kaupunkilaisilta
saatu palaute, ja asiakastyytyväisyyttä mitataan säännöllisesti.
Ympäristötyötä on ohjannut Palvelukeskuksen ympäristöohjelma ja
ympäristösitoumus. Vuodesta 2019 toimintaamme ohjaa vastuullisuusohjelma 2019-2021, jonka yksi osa on ympäristöohjelma. Olemme
myös sitoutuneet noudattamaan ympäristölainsäädännön vaatimuksia
ja Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikan linjauksia. Tämän hetken
tärkeimmät ympäristötoimenpiteet liittyvät ilmastonmuutoksen hillintään
esimerkiksi kestäviä raaka-aineita käyttämällä, ruokahävikkiä ehkäisemällä ja autoilua vähentämällä.
Esimerkiksi vuonna 2018 kilpailutettu ruokapalveluiden logistiikka, johon kuuluvat muun muassa kotiateriakuljetukset, päiväkoti- ja kouluruokakuljetukset sekä toimipaikkojen väliset ruokakuljetukset, vähentää
kuljetuksista aiheutuneita päästöjä merkittävästi. Häkäpäästöt vähenevät laskennallisesti 22 %, typenoksidit 67 % ja hiukkaspäästöt 92 % aiempaan kuljetuskalustoon verrattuna. Samalla saadaan jopa 25 % kustannusten säästö verrattuna aikaisempiin sopimuksiin.
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Sitoutuminen jatkuvaan ympäristötoimien parantamiseen toi Palvelukeskukselle Ekokompassi-sertifikaatin vuonna 2017. Sertifikaatilla ohjataan Palvelukeskuksen laajaa toimipaikkaverkkoa (noin 600 toimipistettä).
Toimintaamme ohjaavat:
1 Hiilineutraali Helsinki 2015 -toimenpideohjelma 2035
- Lisäämme kasvisruokien ja kasvisten/hedelmien osuutta ruokalistoilla
vähentämällä vastaavasti punaista lihaa niiltä osin kuin on mahdollista
huomioiden eri asiakassegmenteille laaditut ravitsemussuositukset.
- Vähennämme ruokahävikkiä yhtenäistämällä ruokalistoja pitäen kuitenkin myös huolta siitä, että ruokalistatuotteet ovat maistuvia ja vastaavat eri asiakasryhmiemme toiveita.
- Vähennämme hankintojen ympäristövaikutusta.
- Minimoimme logistiikan ja liikkumisen ympäristövaikutuksia.
- Kehitämme uusia ympäristöystävällisiä toimintamalleja yhdessä sidosryhmien kanssa.
- Lajittelu ja kiertotalouden hyödyntäminen ovat luonnollinen osa toimintaamme.
2 Helsingin ruokakulttuuristrategia (2015-2020)
- Painotamme hankinnoissa vastuullisia, eettisiä ja ympäristöystävällisiä valintoja.
- Valmistamme ja tarjoamme monipuolista, terveellistä, tuoretta, turvallista ja maistuvaa ruokaa.
- Arvostamme ruokaa ja vältämme hävikkiä ja tuhlaamista.
- Teemme vastuullisia, eettisiä ja ympäristöystävällisiä valintoja ja toimimme kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.
- Teemme oheiskasvatusyhteistyötä toimialojen kanssa terveellisen,
kestävän ja ruokaa arvostavan kulttuurin vahvistamiseksi. Tavoitteen
toteuttamiseksi tähtäämme ruokasivistyksen lisäämiseen muun muassa kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa tehtävällä yhteissuunnittelulla ja johdon työpajoilla.
3 Palvelukeskuksen vastuullisuusohjelma 2019-2021
3.1 Ruokahävikin vähentämiseksi:
- Kehitämme sähköistä menekinseurantaa ja hyödynnämme seurantatietoja tehokkaammin, ohjeistamme hävikin ehkäisyyn.
- Kokeilemme Urban Food -hankkeessa kehitettävää sovellusta ylijäämäruoan jakoon.
- Kehitämme ylijäämäruoan myyntiä Lunchie-mobiilisovelluksella,
(käyttöönoton laajentaminen).
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- Yhtenäistämme ylijäämäruoan myynnin ohjeistuksia ja tiedotusta/viestintää ruokasalissa.
- Suunnittelemme ja järjestämme hävikkiviikkotapahtumia yhdessä
asiakkaan kanssa.
3.2 Kierrätyksen tehostamiseksi:
- Pilotoimme Kierrätyspäivät-toimintatapaa: toimipaikkojen/toimistojen
ylimääräiset tavarat käyttöön ja ei-käyttökelpoisten haku pois toimipaikoista Sortti-asemille keskitetysti.
- Kartoitamme toimipisteiden lajittelumahdollisuuksia ja neuvottelemme
tarvittaessa lajitteluastioiden lisäämisestä.
- Ohjaamme poistettavan irtaimiston uusiokäyttöön ja ohjeistamme
toimintamallin käyttöön.
3.3 Jätteiden vähentämiseksi:
- Vähennämme kertakäyttöastioiden käyttöä ja suosimme biohajoavia
kertakäyttöastioita.
- Käytämme ympäristövastuullisia siivousmenetelmiä, siivousvälineitä
sekä pesu- ja puhdistusaineita.
3.4 Kahden prosentin (2 %) energiasäästöksi:
- Tarkennamme ja jalkautamme energiasäästösuunnitelman 2019,
huomioimme myös laitehankinnat, laitteiden ylläpidon ja toimintatavat
kouluissa, päiväkodeissa ja hoitoalan paikoissa.
- Uudistamme energiatehokkuuslomakkeen selkeämmäksi (kuvien
käyttö).
- Olemme mukana varmistamassa ruokakuljetusten ympäristö- ja kustannustehokkuutta tilauserien ja toimituskertojen optimoinnilla ja ohjeistamalla vastuullisiin toimintatapoihin.
3.5 Päästöjen vähentäminen kuljetusten optimoinnilla ja etäpalveluita
hyödyntämällä:
- Vähennämme päästöjä optimoimalla kuljetukset ja hyödyntämällä
etäpalveluja.
- Lisäämme julkisten liikennevälineiden käyttöä, kimppakyytejä ja työmatkaliikuntaa.
3.6 Hankintojen osalta:
- Selkeytämme hankintaohjeistusta tarkentamalla toimipaikkatasoista
raaka-ainehankinnan ohjeistusta, annamme ohjeita esimerkiksi sopimustuotteista ja ostomääristä.
- Huomioimme vastuullisuuskriteerit kilpailutuksissa ja liitämme niitä
tarjouspyyntöihin, koskien esimerkiksi tuotantotapoja, pakkausmateriPostiosoite
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aaleja ja -kokoja, päästöjä jne.
- Lisäämme kestävien raaka-aineiden ja tuotteiden käyttöä ja neuvottelemme kasvis- ja kalaruokien lisäämisestä ja punaisen lihan käytön vähentämisestä yhdessä toimialojen kanssa huomioiden voimassa olevat,
eri asiakassegmenteille laaditut ravitsemussuositukset.
Palmia Oy
Palmia Oy tuottaa Helsingin kaupungin kiinteistöissä sijaitsevissa henkilöstöravintoloissa ruokapalvelutoimintaa. Tämän lisäksi Palmialla on
Helsingin kaupungin kilpailutuksissa voitettuja muutamia muita kohteita. Toimimme tarjouspyyntöasiakirjoissa ruokapalvelujen palvelukuvauksen ehtojen mukaisesti. Kyseisten kohteiden lisäksi Palmialla on
sekä pääkaupunkiseudulla että muualla Etelä-Suomessa toimivia päiväkoti-, koulu-, hoiva-, sairaala- ja henkilöstöravintolakohteita.
Palmia Oy toimii yhteistyössä kaupunginkanslian, kasvatuksen ja koulutuksen toimialan sekä sosiaali- ja terveystoimialan kanssa. Toimiala
määrittää kilpailutuksissa linjaukset, joiden mukaan Palmia kilpailutuksen voittaneena tuottajana tuottaa palvelut. Ruokalistoja kehitetään yhteistyössä toimialojen kanssa huomioiden kaupungin toimialojen kilpailutuksissa esitetyt vaatimukset ja Palmian strategiset tavoitteet sekä
vastuullisuus. Lisäksi huomioidaan eri asiakasryhmille määritellyt ruokailu- ja ravitsemussuositukset. Tärkeässä roolissa on myös asiakkailta
sekä kaupunkilaisilta saatu palaute. Asiakastyytyväisyyttä mitataan
säännöllisesti, ja tuloksien perusteella kehitetään ruokapalvelutoimintaa.
Vastuullisuus, ympäristön huomioiminen ja kestävä kehitys
Palmialla on ISO 9001 -standardin mukainen sertifioitu laadunhallintajärjestelmä, joka edellyttää systemaattista toimintaa laadun parantamiseksi, kuten toimivaa asiakaspalautejärjestelmää, toiminnan säännöllistä ulkoista ja sisäistä auditointia ja arvioimista, prosessiajattelua sekä
jatkuvaa toiminnan kehittämistä. Laatuasioiden lisäksi myös ympäristöja turvallisuusasiat ovat osa toimintajärjestelmäämme.
Tuottamamme palvelut on sertifioitu niin ISO 9001 -laatustandardin
kuin ISO 14001 -ympäristöstandardin mukaisesti. Ympäristötyön suuntaviivat on määritelty ympäristösitoumuksessa, jossa Palmia on sitoutunut tuottamaan ympäristövastuullisia palveluja ja hallitsemaan ympäristöasiansa määrätietoisella ympäristöjohtamisella. Seuraamme ympäristölainsäädännön muutoksia systemaattisesti lakiseurantapalvelun
avulla sekä noudatamme lainsäädäntöä ja muita annettuja säädöksiä.
Avainlippu kertoo suomalaisesta palvelusta
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Palmian palvelut tuotetaan Avainlippumerkin alla. Avainlippu on Suomalaisen Työn Liiton merkki, joka kertoo, että palvelu on tuotettu Suomessa ja työllistää Suomessa.
Palmian toiminnan kotimaisuusaste on vaadittujen laskelmien mukaan
noin 80 % ja myös muut vaatimukset täyttyvät. Palmia on kokonaan
suomalaisessa omistuksessa, ja olemme toimialueellamme merkittävä
työllistäjä tarjoamalla työtä noin 1600 henkilölle. Meille on tärkeää, että
maksamme veromme Suomeen ja rakennamme silläkin tavoin suomalaista yhteiskuntaa. Avainlippumerkillä haluamme tuoda palveluidemme
suomalaisen alkuperän näkyväksi.
Jotta palveluyritys saa käyttää avainlippua toimintansa yhteydessä, on
sen toiminnan kotimaisuusasteen oltava vähintään 50 %. Yrityksellä on
lisäksi oltava merkittävä kotimainen omistus, Suomessa toimiva johto ja
yrityksen pääkonttorin on sijaittava Suomessa.
Ruokahävikki, jätteiden vähentäminen ja lajittelu
Ruokahävikkiä seurataan Palmian ravintoloissa aktiivisesti. Kunkin ruokapalvelun toimialapäällikön tuloskorttimittarina on hävikin seuranta.
Esimerkiksi vuoden 2019 tavoitteena on vähentää hävikkiä 30 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Pyrimme vähentämään ruokahävikkiä
kaikessa ruokapalvelutoiminnan osissa, toisin sanoen ruokalistan
suunnittelussa, hankinnoissa, kuljetuksissa, varastoinnissa, valmistuksessa sekä tarjoilussa.
Järjestimme syksyllä 2018 kaikissa Palmian henkilöstöravintoloissa hävikkiviikon, jolloin viestittiin hävikkiin liittyvistä asioista ja kiinnitettiin erityishuomiota asiakkaiden lautashävikkiin. Pyrimme ennakoimaan ruokailijamääriä mahdollisimman hyvin tekemällä asiakkaiden kanssa yhteistyötä sekä huomioimalla säätilan ja mahdollisten kilpailijoiden ateriatarjooman. Perehdytyksellä ja ohjeistuksella olemme saaneet pienennettyä ruoan valmistuksen hävikkiä. Asiakaskunnalle korostamme,
että ruokaa voi aina hakea lisää.
Teemme yhteistyötä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa ja lahjoitamme ylijäämäruokaa. Lisäksi myymme linjastoon jäänyttä ruokaa,
muun muassa ResQ-sovellutusta toimipaikoissamme hyödyntäen.
ResQ on kuluttajille suunnattu sovellus, jonka avulla voi ostaa ruokatoimijoiden ylijäämäruokaa edullisesti.
Valitsemme ekologisia pakkausmateriaaleja ja pyrimme minimoimaan
kertakäyttöastioiden käytön. Kaikki jätteet lajitellaan ohjeistusten mukaisesti.
Toimintaamme ohjaavat
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Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelma ja Helsingin ruokakulttuuristrategia (2015-2020) ohjaavat Palmian toimintaa muun muassa
seuraavasti: Lisäämme kasvisruokia ruokalistoilla ja pyrimme vähentämään punaisen lihan käyttöä mahdollisuuksien mukaan asiakaskunnan tarpeet ja ravitsemussuositukset huomioiden. Vähennämme ruokahävikkiä ja hankintojen ympäristövaikutusta. Minimoimme myös logistiikan ja liikkumisen ympäristövaikutuksia. Painotamme hankinnoissa vastuullisia, eettisiä ja ympäristöystävällisiä valintoja. Valmistamme
ja tarjoamme monipuolista, terveellistä, tuoretta, turvallista ja maistuvaa
ruokaa. Pyrimme minimoimaan hävikkiä. Teemme vastuullisia, eettisiä
ja ympäristöystävällisiä valintoja ja toimimme kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti luoden asiakkaillemme herkullisia ruokailuhetkiä
ja sosiaalista yhdessäoloa.
Päätelmä
Kaupunginhallitus toteaa, että kaupungin ruokapalveluiden ruokalistan
ilmastokuormituksen ja ruokahävikin vähentämiseksi tehdään tällä hetkellä varsin paljon toimia. Edellä esitetyn mukaisesti pyritään erilaisilla
suunnitelmilla ja ohjelmilla entisestään vähentämään ruokapalveluiden
ympäristökuormitusta.
Esitys on valmisteltu kaupunginkanslian, kasvatuksen ja koulutuksen
toimialan, sosiaali- ja terveystoimialan, Palvelukeskus Helsingin ja
Palmia Oy:n yhteistyönä.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Jorma Lamminmäki, hankintajohtaja, puhelin: 310 31500
jorma.lamminmaki(a)hel.fi
Katja Peränen, ruokapalveluasiantuntija (Kasko), puhelin: 310 22596
katja.peranen(a)hel.fi
Erja Turunen, ruokapalveluohjaaja (Sote), puhelin: 310 43030
erja.turunen(a)hel.fi
Eeva Saarinen, kehityspäällikkö (Palvelukeskus Helsinki), puhelin: 310 40836
eeva.saarinen(a)hel.fi
Jaana Kujala, liiketoimintajohtaja (Palmia Oy), puhelin: 050 4013880
jaana.kujala(a)palmia.fi
Marja Sarmela, hankintalakimies, puhelin: 310 31651
marja.sarmela(a)hel.fi

Liitteet
1

Kivelä Mai, toivomusponsi, Kvsto 13.6.2018 asia 19
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 402
Valtuutettu Emma Karin toivomusponsi ruokakulttuuristrategian
toteutumisen selvittämisestä
HEL 2018-007088 T 00 00 03

Esitys
Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.
Käsittely
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Kaisa
Hernbergin ehdotuksesta.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Jorma Lamminmäki, hankintajohtaja, puhelin: 310 31500
jorma.lamminmaki(a)hel.fi
Katja Peränen, ruokapalveluasiantuntija (Kasko), puhelin: 310 22596
katja.peranen(a)hel.fi
Erja Turunen, ruokapalveluohjaaja (Sote), puhelin: 310 43030
erja.turunen(a)hel.fi
Eeva Saarinen, kehityspäällikkö (Palvelukeskus Helsinki), puhelin: 310 40836
eeva.saarinen(a)hel.fi
Jaana Kujala, liiketoimintajohtaja (Palmia Oy), puhelin: 050 4013880
jaana.kujala(a)palmia.fi
Marja Sarmela, hankintalakimies, puhelin: 310 31651
marja.sarmela(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Esitysehdotus
Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi valtuutettu Emma Karin toivomusponnen johdosta tehdyn selvityksen sekä toimittaa selvityksen
ponnen ehdottajalle ja muille valtuutetuille.
Esittelijän perustelut
Katsoessaan valtuutettu Mai Kivelän aloitteen kaupungin ateriatarjonnan muuttamisesta kasvispainotteisemmaksi loppuun käsitellyksi
13.6.2018 kaupunginvaltuusto edellytti selvitystä kaupungin ruokakulttuurin kehittämistoimenpiteiden toteutumisesta.
Kaupunginvaltuuston päätös 13.6.2018
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Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava toivomusponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua sen
hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.
Helsingin ruokakulttuuristrategiaa on viimeksi käsitelty teknisen palvelun lautakunnan kokouksessa 20.11.2014, § 177. Tällöin ruokakulttuuristrategiaa päivitettiin vuosiksi 2015-2020. Ruokakulttuuristrategian
päivitys löytyy linkistä:
Teknisen palvelun lautakunnan päätös 20.11.2014
Alkuperäinen ruokakulttuuristrategia
Helsingin kaupunkikonsernissa merkittävimmät toimijat toivomusponnen näkökulmasta ovat kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, sosiaalija terveystoimiala, Palvelukeskus Helsinki ja Palmia Oy.
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
1 Vastuullinen toiminta
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala edellyttää palveluntuottajilta vastuullista toimintaa raaka-ainehankinnoissa ja ruoanvalmistuksessa.
Palvelukuvauksissa suositellaan, että ruoka valmistetaan mahdollisimman usein suomalaisista raaka-aineista. Lähiruoka määritellään Suomessa ja suomalaisista raaka-aineista valmistetuksi ruoaksi. Käytetyistä raaka-aineista noin 70−80 % on suomalaisia, lukema on pysynyt
viimeisten vuosien aikana samana. Palvelukuvauksissa on kuvattu
vuosittain viisipäiväisenä toteutettava luomu- ja lähiruokaviikko. Sesonkien tulee näkyä ruokalistalla etenkin salaattipöydässä ja teema- ja juhlapäivinä. Pääruoka, esimerkiksi kasvispihvi, voidaan myös vaihtaa
ruokalistalla toiseen tuotteeseen vuodenajan raaka-aineiden mukaan.
Käytettävät raaka-aineet ovat ravitsemussuositusten mukaisia ja jäljitettävissä. Käytössä ei ole geenimanipuloituja raaka-aineita. Kalavalinnoissa noudatetaan WWF:n kalaoppaan suosituksia.
Päiväkodeissa on tarjolla luomutuotteita perusruokalistan mukaisesti.
Päiväkotilasten ruoasta luomun osuus on edelleen noin 14,7 %. Monitoimitaloissa, joissa asiakkaina on sekä päiväkotilapsia että koululaisia,
myös koululaiset voivat juoda luomumaitoa tai -piimää lounaalla ruokajuomana. Ensisijaisena tavoitteena on ollut säilyttää luomuruoan osuus
päiväkotiruokailussa. Luomuruoan käytön lisääminen lisäisi päiväkotiruokailun kustannuksia.
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Palvelukuvauksissa on vaadittu, että palvelua tuotetaan kestävän kehityksen, Helsingin kaupungin periaatteiden ja voimassaolevien viranomaisohjeiden ja lakien mukaan. Lisäksi on vaadittu, että siivouksessa
ja astiahuollossa käytetään ympäristöystävällisiä aineita ja menetelmiä.
Jätteiden määrän ja haitallisuuden vähentäminen, lajittelu ja kierrättäminen sekä energian säästäminen ovat myös tuottajan vastuutehtäviä.
Toimipaikoissa järjestetään kampanjoita ravintolan ruokahävikin vähentämiseksi. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala suhtautuu myönteisesti
palveluntuottajien pilottiprojekteihin liittyen ylijäävän ruoan myymiseen
tai toimittamiseen eteenpäin.
2 Viestintä, tapahtumat ja vuorovaikutus
Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tehtävänä on turvata lapsille ja
nuorille ravitseva ja miellyttävä ruoka ja ruokailutilanne ja tukea näin
onnistunutta päiväkoti- tai koulupäivää. Onnistunut palvelu vaatii hyvää
yhteistyötä eri osapuolten välillä. Toiminnassa näkyvät avoimuus, yhdessä tekeminen ja osallistaminen.
Lapset ja nuoret otetaan mukaan kehittämään ruokapalvelua ja vaikuttamaan ruokalistoihin kouluilla järjestettävissä ravintolatoimikunnissa ja
makuraadeissa. Ravintolatoimikuntien avulla osallistujat voivat vaikuttaa ruokaan, ruoan esillelaittoon, ruokailutapahtumaan sekä ruokailuympäristön viihtyisyyteen. Päiväkodeissa toteutetaan ruokakasvatuksen tukena Sapere-menetelmää, jossa varhaiskasvatuksen henkilökunta tutustuu lasten kanssa yhdessä elintarvikkeisiin ja ruokaan. Kouluissa opetetaan erilaisten teemojen ja juhlaruokien avulla ruokakulttuuria
nykyisten palvelukuvausten mukaisesti vähintään kymmenen kertaa
vuodessa.
Asiakaspalautteet ja asiakastyytyväisyyskyselyjen tulokset käsitellään
yhdessä tilaajan ja palveluntuottajien kanssa ja ruokalistoja kehitetään
niiden pohjalta. Myös päiväkodeissa lapsille toteutetaan asiakastyytyväisyyskysely ensimmäistä kertaa keväällä 2019.
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala viestii ruokapalveluihin liittyvästä
toiminnastaan sekä ulkoisesti että sisäisesti ja jakaa tietoa avoimesti
kuntalaisille, kouluille, ruokapalvelutuottajille, muille sidos- ja asiantuntijaryhmille sekä medialle. Kasvatuksen ja koulutuksen ruokapalveluasiantuntija on aktiivisesti vuorovaikutuksessa toimipisteisiin sekä palveluntuottajiin ruokapalvelun laadun varmistamiseksi ja kehittämiseksi.
Sosiaali- ja terveystoimiala
1 Vastuullinen toiminta
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Sosiaali- ja terveystoimiala edellyttää palveluntuottajilta vastuullista
toimintaa kaikessa toiminnassa. Käytettävien raaka-aineiden pitää olla
ravitsemussuositusten mukaisia ja jäljitettävissä. Jätteiden määrän vähentäminen, lajittelu ja kierrättäminen sekä energian säästäminen ovat
tuottajien vastuutehtäviä. Näihin on aktiivisesti pyritty vaikuttamaan
koulutuksilla ja henkilöstön osaamisen kehittämisellä.
2 Viestintä, tapahtumat ja vuorovaikutus
Sosiaali- ja terveystoimialan palveluissa terveellisellä ja monipuolisella
ravitsemuksella ja ravitsemusohjauksella on erittäin tärkeä merkitys potilaiden ja asukkaiden hyvinvoinnille ja terveydelle. Toimintaa ohjaavat
eri toiminta-alueille laaditut asukas-, potilas-, vammaistyön ja kotiaterioiden ruokaoppaat sekä yksiköiden palvelukuvaukset.
Teemoja, kauden juhlia ja muita yhteisiä tapahtumia on kehitetty aktiivisessa yhteistyössä eri palveluntuottajien kanssa. Saadut asiakaspalautteet ja asiakastyytyväisyyskyselyjen tulokset käsitellään vuosittain
ja tarpeen mukaan yhdessä tilaajan ja palveluntuottajien kanssa. Ruokalistoja ja toimintaa kehitetään saatujen palautteiden pohjalta.
Sosiaali- ja terveystoimialan ravitsemushoidon neuvottelukunta, asukas- ja potilasruokailun työryhmät, toimialan ja tuottajien ravitsemusterapeutit, ravitsemusasiantuntijat ja ruokapalveluohjaajat ovat aktiivisesti
vuorovaikutuksessa toimintayksiköihin sekä palveluntuottajiin ruokapalvelun laadun varmistamiseksi ja kehittämiseksi. Yksiköille nimettyjen
ravitsemusyhdyshenkilöiden ja ravitsemusvastaavien osaamista on
vahvistettu erilaisilla koulutuksilla.
Palvelukeskus Helsinki
1 Toimimme vastuullisesti, hankinnat
Kaikki Palvelukeskuksen hankintaprosessit ja kilpailutukset sisältävät
ympäristökriteerejä. Hankintatiimi määrittelee optimaaliset hankintakriteerit, jotka ohjaavat tuotteiden kilpailutusta. Tilaamme raaka-aineet
sopimustoimittajilta, ja toimipaikat tilaavat määriteltyjä sopimustuotteita.
Tuotteiden pakkauskoot on mietitty, ja raaka-aineet soveltuvat käytettyihin resepteihin.
Tarjoamme päiväkodeissa luomutuotteita kaupungin päätöksen mukaisesti. Syksystä 2018 alkaen ruokajuomana on ollut luomumaitoa. Tällä
hetkellä luomua ovat myös hiutaleet, tofu, jogurtti sekä jälkiruokana tarjotut hedelmät. Päiväkodit ovat Portaat luomuun -ohjelman tasolla neljä. Kouluissa luomutuotteita tarjotaan syksyisellä lähiruoka- ja luomuviikolla.
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2 Toimimme vastuullisesti, suunnittelu ja valmistus
Palvelukeskus seuraa aktiivisesti ruoka- ja elintarviketoimialaa, ruokatrendejä ja alan kehitystyötä. Asiakastyytyväisyyskyselyt, pikapalaute ja
kaupungin palautejärjestelmä antavat runsaasti kehitysideoita päivittäisen ruokapalvelun kehittämiseen. Erityisesti kouluruokailussa kehittämisimpulsseja tulee myös ruokaraadeilta ja ravintolatoimikunnilta. Helsingin nuorisoneuvoston kanssa on aloitettu osallistava yhteistyö, jossa
kuullaan nuoria ruokalistan ja palvelun kehittämisessä, mutta myös
kouluravintolatilan ja kokonaiskokemuksen osalta.
Palvelukeskus tarjoaa ruokapalveluissaan terveyttä edistäviä vaihtoehtoja. Suunnittelemme asiakasryhmien ateriat ravitsemussuositusten
mukaisesti (Terveyttä ruoasta, VRN 2014, Syödään ja opitaan yhdessä
-kouluruokasuositus, VRN 2017, Terveyttä ja iloa ruoasta - varhaiskasvatuksen ruokailusuositus, VRN 2018), joita kasvatuksellinen vuorokeskustelu tukee myös ilmiöoppimisen avulla. Ravitsemusasiantuntijamme on ollut mukana suosituksia laatineessa työryhmässä. Suunnittelemme ja kehitämme päiväkotien ja koulujen ruokalistat yhteistyössä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa.
Päiväkotien ruokalistalle on lisätty vuoden 2018 alusta yksi kasvisruoka. Päiväkodeissa on näin kaikille lapsille viikoittainen kasvisruokapäivä. Leikkeleiden määrää on vähennetty viime vuosina päiväkotien ruokalistoilla, ja tammikuusta 2018 alkaen osa leikkeleistä on korvattu
kasvislevitteillä.
Tammikuussa 2018 päiväkotien vegaaniruokakokeilu laajeni siten, että
kaikissa päiväkodeissa on mahdollista saada vegaania ruokaa. Kouluissa vegaaniruokavaihtoehto on ollut mahdollinen jo vuodesta 2003.
Olemme kehittäneet uusia kalaruokia, joiden raaka-aineena ovat muun
muassa suomalainen lahna, ahven ja särki. Soijaa on korvattu resepteissä esimerkiksi härkäpavuilla.
Ravitsemussuositukset ikääntyneille ja ravitsemushoitosuositus ohjaavat sairaaloiden, vanhustenkeskusten ja palvelutalojen ruokapalveluiden toteuttamista.
3 Toimimme vastuullisesti, ruokahävikki
Palvelukeskus on jo vuosia kehittänyt toimintatapoja, joilla ruokahävikkiä saataisiin vähentymään kaikissa ruokaketjun osissa, toisin sanoen
ruokalistan suunnittelussa, hankinnoissa, kuljetuksissa, varastoinnissa
sekä tarjoilussa. Teemme tiivistä yhteistyötä asiakkaidemme kanssa,
jotta saamme tietoa ruokailijamääriin tai -aikoihin vaikuttavista tapahtumista. Kannustamme asiakkaitamme kiinnittämään huomiota ruokaPostiosoite
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hävikkiin muun muassa osallistumalla hävikkiviikkoon tai keskustelemalla hävikistä ravintolatoimikunnissa. Perehdytyksellä ja ohjeistuksella
olemme saaneet ruoan valmistuksen ja varastoinnin aiheuttaman ruokahävikin minimoiduksi lähes kokonaan. Suurin ruokahävikki syntyy linjastohävikistä. Myymme toimipaikoissamme ruokailun jälkeen linjastoon jäänyttä ruokaa edullisesti ja kehitämme jatkuvasti uusia tapoja ylijäämäruuan hyödyntämiseksi. Pakkalan tuotantolaitokselta ylijääneet
ruokapakkaukset lahjoitetaan seurakunnalle jaettavaksi Myllypuron Liikuntamyllyn päädyssä olevissa tiloissa.
4 Toimimme vastuullisesti, jätteiden vähentäminen, lajittelu, kiertotalous ja energiansäästö
Minimoimme pakkausmateriaalien ja kertakäyttöastioiden käytön. Valitsemme mahdollisuuksien mukaan ekologisia pakkausmateriaaleja.
Henkilökuntamme lajittele jätteet kiinteistön ohjeistusten mukaan, ja
tarvittaessa ehdotamme kiinteistön edustajalle esimerkiksi muovin tai
metallinkeräyksen aloittamista kohteessa. Jokaisessa toimipaikassa on
ympäristötehokas toimipaikkalomake, joka ohjaa toimipaikkamme henkilöä toimimaan vastuullisesti muun muassa lajittelussa, materiaalitehokkuudessa ja laitteiden ympäristövastuullisessa käytössä. Keittiöiden
toimintaa arvioidaan sisäisten auditointien yhteydessä.
5 Autamme ja mahdollistamme
Palvelukeskuksen tavoite omalta osaltaan on auttaa muita toimijoita
onnistumaan omassa tehtävässään. Asiakkaiden hyvinvoinnin ja turvallisuuden ja palvelujen laadun varmistaminen on osa Palvelukeskuksen
sosiaalista vastuuta. Tavoittelemme yhteisöllisyyttä ja yhdessä tekemistä myös toimipaikkatasolla. Osallistumme toimipaikkatasolla muun
muassa ravintolatoimikuntiin, ympäristöraateihin ja vanhempainiltoihin.
Kuuntelemalla asiakkaiden toiveita ja tarpeita voimme tuottaa entistä
toimivampia ja hyödyllisempiä palveluja.
6 Teemme yhdessä ja viestimme avoimesti
Palvelukeskus Helsinki on verkostoitunut ja tekee yhteistyötä sekä
kaupungin toimijoiden että muiden ruoka-alan toimijoiden kanssa.
Olemme mukana URBAN FOOD Smart & Clean -muutosprojektissa.
Hanke yhdistää erilaiset kaupunkiruokatoimijat kehittämään yhdessä
ratkaisuja muun muassa ruokahävikkiin. Pilotoimme myös Lunchie-sovellutusta toimipaikoissamme. Lunchie on kuluttajat ja edullisen arkiruoan yhdistävä sovellus, jonka avulla voi ostaa ruokatoimijoiden ylijäämäruokaa edullisesti.
Palvelukeskus on mukana omalta osaltaan Terveyden ja hyvinvoinnin
laitoksen Luontoaskel hyvinvointiin -hankkeessa. Hankkeessa edistePostiosoite
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tään kiertotaloutta tukevia toimia (monipuolinen ja runsas kasvisten
käyttö, ruokahävikin väheneminen, viljelylaarien käyttö ja eloperäisen
ruokajätteen kompostointi) yhteistyössä päiväkotien, ruokapalveluiden
tuottajien ja kotien kanssa sekä analysoidaan toimien vaikuttavuutta.
Tavoitteena on toimintamalli, jonka levittämisestä vastaa valtion ravitsemusneuvottelukunta ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos osana ruokasuositusten jalkauttamista yhteistyössä ministeriöiden, kuntien, maakunnallisten toimijoiden ja järjestöjen kanssa.
Olemme työstäneet päiväkotien käyttöön ruokakasvatusmateriaalia,
niin sanotun ruokakasvatuksen työkalupakin, josta löytyy työkaluja kasvatushenkilöstölle esimerkiksi ruokakulttuuriin tutustumiseen sekä kasvisten käytön lisäämiseen. Lapsilla on päivittäin ryhmissä mahdollisuus
valmistaa itse esimerkiksi oma salaatti sekä pienimuotoisesti leipoa ja
valmistaa ruokaa.
Palvelukeskus tekee tiivistä yhteistyötä asiakkaiden kanssa, muun
muassa ruokalistasuunnittelua ja erilaisten tapahtumien kuten hävikkiviikon suunnittelua. Yhdessä tilaaja-asiakkaan kanssa valitsemme jokaisen asiakastyytyväisyyskyselyn pohjalta kehittämiskohteet, esimerkiksi kasvisruoat tai salaattipöydät. Osallistamme oppilaita mukaan kehittämiseen ja teemme yhteistyötä myös Helsingin nuorisoneuvoston
kanssa. Oppilaat voivat olla mukana myös arvioimassa uusia ruokia kuten kasvisruokia.
Sosiaali- ja terveystoimiala järjestää syksyisin monipuolisissa palvelukeskuksissa ja palvelutaloissa asiakkailleen Sadonkorjuusoppa-tapahtuman, jonka järjestelyissä olemme olleet mukana.
Suomi 100 -juhlavuosi näkyi Syödään yhdessä -teemana ruokapalveluissa esimerkiksi juhlalounaana kaikissa kohteissa, ja Suomi 100 -retkieväisiin sisällytettiin muun muassa lahnaburgerit ja täytetyt perunarieskat korostamaan suomalaisen ruokakulttuurin arvoja. Loimme juhlavuotta varten omat nettisivut, joissa kerrottiin suomalaisesta ruokaperinteestä ja tämän päivän ruokakulttuurista ja koottiin päiväkotien ja
koulujen suosikkireseptejä vanhempien käyttöön. Toteutimme vuoden
aikana useita helsinkiläisten toiveita yhteisöllisten ruokahetkien jakamisesta, esimerkiksi koululaisten ja ikääntyneiden yhdessä nauttiman
kouluaterian.
Kesäkuun Helsinki-päivän korvaamme koululaisille koulujen alettua
”kouluruokapäivänä” tarjoamalla heille kauden marja- tai hedelmäsatoon pohjautuvan jälkiruoan. Kouluruokapäivää on vietetty syksystä
2017 alkaen. Kouluruokailun merkeissä on tehty yhteistyötä muun
muassa Elosäätiön kanssa.
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Helsingin 75-vuotista kouluruokailua juhlistimme syksyllä 2018, jolloin
tarjosimme kouluissa ruokia eri vuosikymmeniltä. Palvelukeskus Helsinki oli mukana Helsinki Design Weekillä, jonka teemana oli Luottamus – Trust. Kouluruokailun merkkivuosi tuotiin mukaan Helsinki Design Weekin ohjelmistoon ja laajan yleisön tietoisuuteen, ja muun
muassa Lasten Design Weekin avajaisissa maisteltiin tämän päivän
kouluruokaa. Viikolla käsiteltiin Helsingin 75-vuotiasta maksutonta kouluruokaa kouluruokatyöpajoissa.
Maailman vegaanipäivänä 1.11.2018 tarjosimme päiväkodeissa vegaaniruokaa.
Palvelukeskus Helsinki on ollut aktiivisesti mukana erilaisissa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Helsingin yliopiston tutkimushankkeissa, joissa on selvitetty muun muassa erityisruokavalioiden toteuttamista, esimerkiksi ruoka-allergioihin liittyvässä Lilla-tutkimuksessa. Helsingin ruokapalveluiden toimintaa esitellään myös case-esimerkkinä tulevassa World Food Programin raportissa, jonka laatimisesta Suomessa
vastaa Opetushallitus.
Olemme mukana myös erilaissa kaupunkitason yhteistyöryhmissä kuten ravitsemushoidon neuvottelukunnassa sekä Sutjakka Stadi -toimenpideohjelman toteuttamisessa.
Svenska Ylen nuorisotoimitus vieraili tuotekehityskeittiöllämme tekemässä jutun suomalaisesta maksuttomasta kouluruoasta, ja Varhaiskasvatuksen ruokailusuosituksen julkistamisen yhteydessä olimme mukana TV:ssä Huomenta Suomi -lähetyksessä.
Olemme lisänneet sisäistä viestintää omille työntekijöillemme sekä ulkoista viestintää lisäämällä muun muassa sosiaalisen median käyttöä
ja sisällyttämällä ruokalistamme ravintosisältötietoineen koululaisten
kehittämään Koulusafka-mobiilisovellukseen. Pyrimme osallistamaan
työntekijämme toiminnan suunnitteluun ja rohkaisemaan heitä vuoropuheluun toimipaikan muiden toimijoiden kanssa päämääränä yhteinen
työpaikka.
Vuoden 2019 aikana kuvataan Palvelukeskuksen palvelupolkuja erityisesti kouluruokailussa ja sähköisessä asioinnissa, muun muassa etäpalveluissa.
7 Ekotukitoiminta, perehdytys ja koulutus
Jokapäiväisen työn vastuullisuus- ja ympäristötavoitteiden toteutuminen on suurelta osin kiinni henkilöstön sitoutumisesta yhteisiin tavoitteisiin ja kestävämpiin toimintamalleihin. Henkilöstön sitoutuminen ja
osaaminen on Palvelukeskuksessa erityisen tärkeää. Uusien, ympärisPostiosoite
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töystävällisten toimintatapojen omaksuminen varmistaa sen, että ympäristövastuu on osa Palvelukeskuksen arkea. Palvelukeskuksessa työskentelee tällä hetkellä 25 ekotukihenkilöä. Ekotukihenkilö on arjen ympäristötyön avustaja, joka edistää oman innostuksensa ja sitoutumisensa avulla työpaikkansa ympäristötyötä.
Huomioimme ja seuraamme toimintamme ympäristövaikutuksia. Ennaltaehkäisemme ja vähennämme haittavaikutuksia ja pyrimme ottamaan
käyttöön ympäristöystävällisiä toimintatapoja. Sitoutuminen jatkuvaan
ympäristötoimien parantamiseen toi Palvelukeskukselle Ekokompassisertifikaatin 2017, ja tämän piirissä on noin 600 toimipaikkaa.
Palmia Oy
Palmia Oy tuottaa Helsingin kaupungin kiinteistöissä sijaitsevissa henkilöstöravintoloissa ruokapalvelutoimintaa. Tämän lisäksi Palmialla on
Helsingin kaupungin kilpailutuksissa voitettuja muutamia muita kohteita. Toimimme tarjouspyyntöasiakirjoissa ruokapalvelujen palvelukuvauksen ehtojen mukaisesti. Kyseisten kohteiden lisäksi Palmialla on
sekä pääkaupunkiseudulla että muualla Etelä-Suomessa toimivia päiväkoti-, koulu-, hoiva-, sairaala- ja henkilöstöravintolakohteita.
Palmia pyrkii edistämään Helsingin kaupungin ruokakulttuurin jalkautumista helsinkiläisten arkeen lisäten näin arjen hyvinvointia, työssä ja
koulussa jaksamista, viihtyvyyttä ja kaupunkimme vetovoimaa. Helsingin kaupungin ruokakulttuuristrategian toteutuminen näkyy Palmia toiminnassa seuraavasti:
1 Raaka-ainehankinnat, suunnittelu ja ruoanvalmistus
Kaikissa Palmian hankintaprosesseissa ja kilpailutuksissa painotetaan
ympäristökriteerejä, jotka ohjaavat tuotteiden kilpailutusta. Tilaamme
raaka-aineet sopimustoimittajilta, ja toimipaikat puolestaan tilaavat
määriteltyjä sopimustuotteita. Ravintoloissamme käytetään suomalaista
lihaa. Ravintolamme ovat Luomun portaat -ohjelman ensimmäisellä tasolla.
Suunnittelemme ja kehitämme ruokapalvelukohteidemme ruokalistat
ammattitaitoisten suunnittelijoidemme avulla. Koulujen ruokalistat
suunnittelemme yhteistyössä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan
kanssa. Sosiaali- ja terveystoimiala taas on mukana hyväksymässä
hoivakohteiden ruokalistamme. Tarjoamme kouluissa luomutuotteita
kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kilpailutusasiakirjojen vaatimusten mukaisesti. Lisäksi kouluissa luomutuotteita tarjotaan syksyisellä
lähiruoka- ja luomuviikolla.
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Noin 15 000 asiakastamme on ladannut Palmian lounasravintola- sekä
kouluruoka-mobiilisovelluksen, joiden kautta saamme merkittävät määrät palautteita päivittäin. Lisäksi asiakastyytyväisyyskyselyt ja nettisivujemme palautejärjestelmä antavat kehitysideoita päivittäisen ruokapalvelun kehittämiseen.
Suunnittelemme kaikkien asiakasryhmiemme ateriat seuraavien ravitsemussuositusten mukaisesti: Terveyttä ruoasta (VRN 2014), Syödään
ja opitaan yhdessä -kouluruokasuositus (VRN 2017), Terveyttä ja iloa
ruoasta – varhaiskasvatuksen ruokailusuositus (VRN 2018).
Sairaaloiden, vanhustenkeskusten ja palvelutalojen ruokapalvelun toteuttamista taas ohjaavat ravitsemussuositukset ikääntyneille sekä Ravitsemushoito-suositus.
Palmian Helsingin kaupungin kouluissa on toisena vaihtoehtona päivittäin tarjolla kasvisruokaa ja kerran viikossa on kasvisruokapäivä, jolloin
tarjoillaan kaksi kasvisruokavaihtoehtoa.
Palmian henkilöstöravintoloissa on päivittäin tarjolla useita ruokavaihtoehtoja, ja Palmia pyrkii kasvisten käytön lisäämiseen tarjoamalla
maukkaita ja täysipainoisia kasvisruokia ja -lisäkkeitä. Palmian ravintoloiden ruokalistarungossa on joka päivälle määritelty kasvisruoka- ja
vegaaninen vaihtoehto. Toimipaikka voi asiakaskuntansa mukaan valita, kumman vaihtoehdoista toteuttaa. Ravintoloiden kokoustuote- ja
edustusmenuissa on valittavana vegaanivaihtoehtoja. Vegaanien
osuus Palmian ravintoloissa ruokailevista on toistaiseksi vain noin 0,5
%. Kasvissyöjiä ruokailijoista on 7-8 %.
2 Ruokahävikki, jätteiden vähentäminen ja lajittelu
Ruokahävikkiä seurataan Palmian ravintoloissa aktiivisesti. Kunkin ruokapalvelun toimialapäällikön tuloskorttimittarina on hävikin seuranta.
Esimerkiksi vuoden 2019 tavoitteena on vähentää hävikkiä 30 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Pyrimme vähentämään ruokahävikkiä
kaikessa ruokapalvelutoiminnan osissa, toisin sanoen ruokalistan
suunnittelussa, hankinnoissa, kuljetuksissa, varastoinnissa, valmistuksessa sekä tarjoilussa.
Järjestimme syksyllä 2018 kaikissa Palmian henkilöstöravintoloissa hävikkiviikon, jolloin viestittiin hävikkiin liittyvistä asioista ja kiinnitettiin erityishuomiota asiakkaiden lautashävikkiin. Pyrimme ennakoimaan ruokailijamääriä mahdollisimman hyvin tekemällä asiakkaiden kanssa yhteistyötä sekä huomioimalla säätilan ja mahdollisten kilpailijoiden ateriatarjooman. Perehdytyksellä ja ohjeistuksella olemme saaneet pienennettyä ruoan valmistuksen hävikkiä. Asiakaskunnalle korostamme,
että ruokaa voi aina hakea lisää.
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Teemme yhteistyötä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa ja lahjoitamme ylijäämäruokaa. Lisäksi myymme linjastoon jäänyttä ruokaa,
muun muassa ResQ-sovellutusta toimipaikoissamme hyödyntäen.
ResQ on kuluttajille suunnattu sovellus, jonka avulla voi ostaa ruokatoimijoiden ylijäämäruokaa edullisesti.
Valitsemme ekologisia pakkausmateriaaleja ja pyrimme minimoimaan
kertakäyttöastioiden käytön. Kaikki jätteet lajitellaan ohjeistusten mukaisesti.
3 Yhteistyö asiakkaiden kanssa
Edellä kerrotun lisäksi edistämme Helsingin kaupungin ruokakulttuurin
keskeisiä teemoja yhdessä asiakkaiden kanssa. Asiakkaidemme hyvinvointi, lounashetkestä nauttiminen ja arjessa jaksaminen on meille
tärkeää.
Palmia tekee tiivistä yhteistyötä asiakkaiden kanssa, esimerkiksi ruokalistasuunnittelun tiimoilta. Asiakastyytyväisyyskyselyjen pohjalta valitaan asiakkaan kanssa yhdessä kehittämiskohteita. Osallistamme oppilaita mukaan kehittämiseen muun muassa ruokaraatitoimintaan, jossa
oppilaat ovat mukana valitsemassa uusia ruokavaihtoehtoja. Hämeenlinnan kaupungin kouluissa järjestetään ensimmäisen luokan oppilaiden vanhemmille mahdollisuus osallistua ruokailuun niin sanottuna
kouluruokapäivänä, jolloin tarjoamme vanhemmillekin kouluaterian.
Me haluamme kehittää ruokailua vahvasti paitsi tilaaja-asiakkaan kanssa myös koululaisten, lasten ja lounasruokailijoiden antamaan palautteen pohjalta. Siksi olemme luoneet uusia houkuttelevia palautekanavia, muun muassa mobiilisovelluksena. Lisäksi lounas- ja kouluruokamobiilisovelluksemme kertovat viikon ruokalistan sekä päivän aterian
sisällön tuotetietoineen ja ravintosisältöineen. Myös Palmian nettisivut
ja sosiaalinen media kertovat ruokalistasta ja ruokapalveluun liittyvistä
ajankohtaisista asioista.
Päätelmä
Kaupunginhallitus toteaa, että kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, sosiaali- ja terveystoimiala, Palvelukeskus Helsinki ja Palmia Oy ovat
edellä kuvatusti toteuttaneet Helsingin ruokakulttuuristrategian kehittämistoimenpiteitä varsin laajasti ja monipuolisesti.
Esitys on valmisteltu kaupunginkanslian, kasvatuksen ja koulutuksen
toimialan, sosiaali- ja terveystoimialan, Palvelukeskus Helsingin ja
Palmia Oy:n yhteistyönä.
Esittelijä
kansliapäällikkö
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Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Jorma Lamminmäki, hankintajohtaja, puhelin: 310 31500
jorma.lamminmaki(a)hel.fi
Katja Peränen, ruokapalveluasiantuntija (Kasko), puhelin: 310 22596
katja.peranen(a)hel.fi
Erja Turunen, ruokapalveluohjaaja (Sote), puhelin: 310 43030
erja.turunen(a)hel.fi
Eeva Saarinen, kehityspäällikkö (Palvelukeskus Helsinki), puhelin: 310 40836
eeva.saarinen(a)hel.fi
Jaana Kujala, liiketoimintajohtaja (Palmia Oy), puhelin: 050 4013880
jaana.kujala(a)palmia.fi
Marja Sarmela, hankintalakimies, puhelin: 310 31651
marja.sarmela(a)hel.fi

Liitteet
1

Kari Emma, toivomusponsi 2, Kvsto 13.6.2018 asia 19

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 403
Valtuutettu Mika Ebelingin toivomusponsi riittävien resurssien varaamisesta viivytyksettömään huumevieroitukseen
HEL 2018-012629 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston
28.11.2018 hyväksymän toivomusponnen (Mika Ebeling) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimitti selvityksen ponnen ehdottajalle sekä
tiedoksi muille valtuutetuille.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184
marja-liisa.rautanen(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 28.11.2018 kaupungin talousarviota vuodeksi 2019 ja
taloussuunnitelmaa vuosille 2019-2021 kaupunginvaltuusto hyväksyi
samalla seuraavan toivomusponnen: "Hyväksyessään kaupunginhallituksen esityksen Helsingin kaupungin talousarvioksi vuodeksi 2019 ja
taloussuunnitelmaksi vuosille 2019-2021 kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuuksia pitää huolta riittävien resurssien
varaamisesta huumevieroitukseen, jotta apua tarvitsevia voidaan auttaa ilman tarpeetonta viivytystä" (Mika Ebeling).
Auroran vieroitushoito-osastolla on 14+1 asiakaspaikkaa ja siellä hoidetaan helsinkiläisten osastohoitoa vaativat huume- ja lääkevieroitukPostiosoite
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set sekä korvaushoidon aloitukset, lopetukset ja lääkkeen vaihdot. Hoito on vapaaehtoisuuteen perustuvaa suljettua osastohoitoa, joka pohjaa asiakkaan kanssa tehtyyn hoitosuunnitelmaan ja -sopimukseen.
Hoidon tarpeen arviointi tapahtuu alueellisten psykiatria- ja päihdekeskusten päihdepoliklinikoilla ja nuorisoasemalla. Hoitoon voidaan lähettää myös esimerkiksi päivystyksestä, terveysneuvonnasta tai Helsingin
ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUSin) riippuvuuspsykiatrian poliklinikalta. Osastohoitoon pääsee viimeistään kolmen viikon kuluessa lähetteen saapumisesta ja kiireellisissä tilanteissa 1‒7 vuorokaudessa.
Oman toiminnan lisäksi vieroitusta toteutetaan ostopalveluna Järvenpään päihdesairaalassa. Myös Auroran sairaalan psykiatrisen osastohoidon yhteydessä toteutetaan huume-ja lääkevieroituksia. Huumevieroitus voidaan toteuttaa myös avohoitona, jos asiakkaalla on riittävä tukiverkosto ja turvallinen päihteettömyyttä tukeva asuinympäristö.
Kaikilla kaupungin päihdepoliklinikoilla on matalan kynnyksen vastaanotto ilman ajanvarausta (VIA) ja ilman lähetettä arkisin klo 9.00–10.30.
Lännen päihdepoliklinikan VIA-vastaanotto palvelee arkipäivisin klo
9‒14. Näille vastaanotoille hakeutuvat asiakkaat, jotka tarvitsevat hoidon tarpeen arviointia saman päivän aikana. Tyypillisesti he ovat
asiakkaita, jotka tarvitsevat vieroitushoidon tarpeen arviointia.
VIA-vastaanotolla sosiaali- ja terveydenhuollon työpari arvioi asiakkaan
tilanteen ja hoitosuunnitelma tehdään asiakkaan ja mahdollisten muiden osallistujien kesken. Asiakas voi tarpeen mukaan käydä vastaanotolla useita kertoja peräkkäin arvion, tuen ja hoidon onnistumisen varmistamiseksi. Vieroitushoitoon tai muuhun kriisityyppiseen hoitoon voidaan ohjata tarvittaessa jo ensimmäiseltä käynniltä.
Huumevieroituksen potilaskoordinaatiota ja hoitoa on kehitetty usealla
tavalla viime vuosien aikana. Kun noin 20 % vieroitushoitoa hakevista
peruu hoitoon tulonsa, tarjotaan paikkaa välittömästi seuraavalle tulijalle. Järvenpään päihdesairaalaa käytetään joustavasti kysyntäpiikkien
tasaamiseen. Omahoitajamallia ja laitosvieroitushoitoa edeltävää ja laitosvieroitusjakson jälkeistä jatkohoitoa ja tukea kehitetään jatkuvasti
yhdessä avohoidon kanssa. Laakson alkoholivieroitusosaston toimintaa
on alettu kehittää siten, että sen ajoittain vapaana olevaa kapasiteettia
käytetään myös huume- ja lääkevieroituksiin.
Vuonna 2018 Helsingin polikliinisessa päihdehoidossa hoidettiin 6 000,
korvaushoidon arviointipoliklinikalla 170, oman toiminnan korvaushoidossa 600, korvaushoidon ostopalveluissa 360 ja Auroran huumevieroitushoito-osastolla 400 eri asiakasta. HUS päihdepsykiatrian poliklinikalla hoidettiin 200, HUSin opioidiriippuvuuspoliklinikalla 140 ja päihdepsykiatrian osastolla 70 eri helsinkiläistä potilasta.
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Huumeriippuvuus aiheuttaa merkittäviä uhkia käyttäjän fyysiselle ja
psyykkiselle terveydelle sekä hyvinvoinnille. Psykososiaalista hoitoa tai
kuntoutusta tulee tarjota kaikille huumeriippuvuudesta kärsiville. Huumeongelmaisen hoitaminen tulee yhteiskunnalle halvemmaksi kuin
hoidotta jättäminen. Kiireettömän hoidon pääsyn kriteerit koskevat
huumevieroitusta, opioidikorvaushoitoa ja päihdekuntoutusta.
Huumevieroitukseen varatut resurssit ovat tällä hetkellä riittävät. Meneillään olevilla kehittämistoimenpiteillä toimintaa voidaan edelleen tehostaa. Tavoitteena on varmistaa riittävän nopea hoitoon pääsy sekä
huolehtia hoitojen kokonaisvaltaisuudesta ja hoitopolkujen katkeamattomuudesta.
Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Otteet
Ote
Ponnen ehdottaja

Otteen liitteet
Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi
Kaupunginvaltuusto

Päätöshistoria
Sosiaali- ja terveyslautakunta 23.04.2019 § 80
HEL 2018-012629 T 00 00 03

Lausunto
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Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon valtuutettu Mika Ebelingin toivomusponnesta koskien riittävien resurssien varaamisesta huumevieroitukseen:
”Auroran vieroitushoito-osastolla on 14+1 asiakaspaikkaa, ja siellä hoidetaan helsinkiläisten osastohoitoa vaativat huume- ja lääkevieroitukset sekä korvaushoidon aloitukset, lopetukset ja lääkkeen vaihdot. Hoito on vapaaehtoisuuteen perustuvaa suljettua osastohoitoa, joka pohjaa asiakkaan kanssa tehtyyn hoitosuunnitelmaan ja -sopimukseen.
Hoidon tarpeen arviointi tapahtuu alueellisten psykiatria- ja päihdekeskusten päihdepoliklinikoilla ja nuorisoasemalla. Hoitoon voidaan lähettää myös esim. päivystyksestä, terveysneuvonnasta tai Helsingin ja
Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUSin) riippuvuuspsykiatrian poliklinikalta. Osastohoitoon pääsee viimeistään kolmen viikon kuluessa lähetteen saapumisesta ja kiireellisissä tilanteissa 1‒7 vuorokauden sisällä.
Oman toiminnan lisäksi vieroitusta toteutetaan ostopalveluna Järvenpään päihdesairaalassa. Myös Auroran sairaalan psykiatrisen osastohoidon yhteydessä toteutetaan huume-ja lääkevieroituksia. Huumevieroitus voidaan toteuttaa myös avohoitona, jos asiakkaalla on riittävä tukiverkosto ja turvallinen päihteettömyyttä tukeva asuinympäristö.
Kaikilla kaupungin päihdepoliklinikoilla on matalan kynnyksen vastaanotto ilman ajanvarausta (VIA) ja ilman lähetettä arkisin klo 9.00–10.30
välillä. Lännen päihdepoliklinikan VIA-vastaanotto palvelee klo 9‒14
arkipäivisin. Näille vastaanotoille hakeutuvat asiakkaat, jotka tarvitsevat
hoidon tarpeen arviointia saman päivän aikana. Tyypillisesti he ovat
asiakkaita, jotka tarvitsevat vieroitushoidon tarpeen arviointia.
VIA-vastaanotolla sosiaali- ja terveydenhuollon työpari arvioi asiakkaan
tilanteen ja hoitosuunnitelma tehdään asiakkaan ja mahdollisten muiden osallistujien kesken. Asiakas voi tarpeen mukaan käydä vastaanotolla useita kertoja peräkkäin arvion, tuen ja hoidon onnistumisen varmistamiseksi. Vieroitushoitoon tai muuhun kriisityyppiseen hoitoon voidaan ohjata tarvittaessa jo ensimmäiseltä käynniltä.
Huumevieroituksen potilaskoordinaatiota ja jononhoitoa on kehitetty
usealla tavalla viime vuosien aikana. Kun noin 20 % vieroitushoitoa hakevista peruu hoitoon tulonsa, tarjotaan paikkaa välittömästi seuraavalle tulijalle. Järvenpään päihdesairaalaa käytetään joustavasti kysyntäpiikkien tasaamiseen. Omahoitajamallia ja laitosvieroitushoitoa edeltävää ja laitosvieroitusjakson jälkeistä jatkohoitoa ja tukea kehitetään jatkuvasti yhdessä avohoidon kanssa. Laakson alkoholivieroitusosaston
toimintaa on alettu kehittää siten, että sen ajoittain vapaana olevaa kapasiteettia käytetään myös huume- ja lääkevieroitusten tekemiseen.
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Vuonna 2018 Helsingin polikliinisessa päihdehoidossa hoidettiin 6 000,
korvaushoidon arviointipoliklinikalla 170, oman toiminnan korvaushoidossa 600, korvaushoidon ostopalveluissa 360 ja Auroran huumevieroitushoito-osastolla 400 eri asiakasta. HUS päihdepsykiatrian poliklinikalla hoidettiin 200, HUSin opioidiriippuvuuspoliklinikalla 140 ja päihdepsykiatrian osastolla 70 eri helsinkiläistä potilasta.
Sosiaali- ja terveyslautakunta katsoo, että kaupungin huumevieroitukseen varatut resurssit ovat tällä hetkellä riittävät. Meneillään olevilla
kehittämistoimenpiteillä toimintaa voidaan edelleen tehostaa. Tavoitteena on varmistaa riittävän nopea hoitoon pääsy sekä huolehtia hoitojen kokonaisvaltaisuudesta ja hoitopolkujen katkeamattomuudesta.
Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi
Huumeriippuvuus aiheuttaa merkittäviä uhkia käyttäjän fyysiselle ja
psyykkiselle terveydelle sekä hyvinvoinnille. Psykososiaalista hoitoa tai
kuntoutusta tulee tarjota kaikille huumeriippuvuudesta kärsiville. Huumeongelmaisen hoitaminen tulee yhteiskunnalle halvemmaksi kuin
hoidotta jättäminen. Kiireettömän hoidon pääsyn kriteerit koskevat
huumevieroitusta, opioidikorvaushoitoa ja päihdekuntoutusta.”
Käsittely
23.04.2019 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan
Esittelijä Juha Jolkkonen muutti lausuntoehdotuksen viimeisen kappaleen ennen terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointia seuraavaan
muotoon: "Sosiaali- ja terveyslautakunta katsoo, että kaupungin huumevieroitukseen varatut resurssit ovat tällä hetkellä riittävät. Meneillään
olevilla kehittämistoimenpiteillä toimintaa voidaan edelleen tehostaa.
Tavoitteena on varmistaa riittävän nopea hoitoon pääsy sekä huolehtia
hoitojen kokonaisvaltaisuudesta ja hoitopolkujen katkeamattomuudesta."
Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi asiasta esittelijän muutetun ehdotuksen mukaisen lausunnon.
Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Lisätiedot
Mari Aalto, päihdepalvelujen päällikkö, puhelin: 310 44650
mari.aalto(a)hel.fi
Mikko Tamminen, psykiatria- ja päihdepalvelujen johtaja, puhelin: 310 58655
mikko.tamminen(a)hel.fi
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§ 404
Valtuutettu Alviina Alametsän toivomusponsi päivystystoiminnan ja
odotustilojen kehittämisestä
HEL 2019-002710 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston
27.2.2019 hyväksymän toivomusponnen (Alviina Alametsä) johdosta
tehdyistä toimenpiteistä ja toimitti selvityksen ponnen ehdottajalle sekä
tiedoksi muille valtuutetuille.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet
1
2

HUSLAUSUNTO Helsingin kaupunginvaltuuston ponsi
Sosiaali- ja terveystoimialan lausunto_

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Otteet
Ote
Ponnen ehdottaja

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

Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Käsitellessään 27.2.2019 valtuutettu Outi Alasen aloitetta psykiatrian
päivystyksen palauttamisesta Helsingin kaupungille kaupunginvaltuusto
hyväksyi samalla seuraavan toivomusponnen: "Hyväksyessään aloitevastauksen kaupunginvaltuusto kehottaa selvittämään mahdollisuutta
kehittää päivystyksen odotustiloja vastaamaan paremmin mielenterPostiosoite
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veyden häiriön takia päivystykseen tulevien potilaiden tarpeita, ja selvittää potilaiden ja läheisten toiveita päivystystoiminnan kehittämiseksi."
(Alviina Alametsä).
Ympärivuorokautinen päivystys on järjestettävä perusterveydenhuollon
ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystyksenä (valtioneuvoston asetus
kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista
edellytyksistä 583/2017). Asetuksen mukaan laajan ympärivuorokautisen päivystyksen yksiköissä tulee tarjota keskeisten erikoisalojen päivystyspalvelu. Helsingin päivystystoiminnot on siirretty kaupunginvaltuuston päätöksellä 7.11.2018 § 348 liikkeenluovutuksena Helsingin ja
Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle (HUS). Psykiatrian päivystyksen kehittämisen järjestämisvastuu on HUSilla.
Haartmanin ja Malmin päivystyksissä psykiatriset potilaat ohjataan hoidon tarpeen arvioinnin jälkeen odottamaan hoitoa joko päivystyksen
yhteiseen odotustilaan tai tilanteen vaatiessa vuodepaikalle. Yhteisellä
odotustilalla halutaan estää psykiatristen potilaiden leimautumista.
Psykiatristen potilaiden odotusajat molemmissa päivystyksissä ovat lyhyitä ja potilaat voidaan tarvittaessa siirtää vuodepaikalle esimerkiksi
ahdistusoireiston vaikeutuessa. Psykiatriset potilaat hoidetaan muiden
potilaiden tavoin oireiston mukaisessa kiireellisyysjärjestyksessä. Vaikeimmista oireista kärsivät potilaat pääsevät nopeasti arvioon ja hoitoon.
HUS Akuutti on selvittänyt päivystyspotilaiden odotustiloja ja odotusaikaa koskevia tarpeita ja toiveita Harvard Business Schoolin opiskelijoiden kanssa yhteistyöprojektina. Selvityksen perusteella potilaat kaipaavat erityisesti nykyistä tarkempaa arviota hoitojakson kokonaiskestosta ja tietoa siitä, mitä odotusaikana tapahtuu. Lisäksi potilashaastattelujen perusteella koettiin tärkeäksi esimerkiksi mahdollisuus mobiililaitteiden lataamiseen odotusaikana.
HUSin saamissa potilaspalautteissa ei ole noussut esille psykiatristen
potilaiden erityistarpeita odotustilojen suhteen. Tilannetta selvitetään
tämän potilasryhmän erityistarpeiden osalta hyödyntämällä HUSin kokemusasiantuntijaverkostoa. Yleisinä odotustilojen parannuksina
Haartmanin ja Malmin päivystyksiin on järjestetty info-näyttöjä. Myös
mobiililaitteiden latauspisteitä on tarkoitus järjestää. Muita toimenpiteitä
aulatilojen viihtyisyyden parantamiseksi suunnitellaan kokemusasiantuntijoiden palautteen perusteella.
Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteitä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hy-
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väksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet
1
2

HUSLAUSUNTO Helsingin kaupunginvaltuuston ponsi
Sosiaali- ja terveystoimialan lausunto_

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Otteet
Ote
Ponnen ehdottaja

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

Tiedoksi
Kaupunginvaltuusto
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§ 405
Helsingin ilmastonmuutokseen sopeutumisen linjaukset 2019−2025
HEL 2019-001191 T 11 00 02

Päätös
Kaupunginhallitus hyväksyi Helsingin ilmastonmuutokseen sopeutumisen linjaukset vuosille 2019−2025.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Timo Lindén, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550
timo.linden(a)hel.fi

Liitteet
1

Helsingin ilmastonmuutokseen sopeutumislinjaukset

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Tiivistelmä
Helsingin ilmastonmuutokseen sopeutumisen linjaukset toteuttavat
kaupunkistrategiaa 2017−2021, jonka visiona on olla maailman toimivin
kaupunki. Toimivassa kaupungissa varaudutaan myös sääilmiöiden ja
ilmastonmuutoksen aiheuttamiin vaikutuksiin. Kaupunkistrategian mukaan “Helsinki erottautuu globaalin ilmastovastuun paikallisen toteuttamisen kansainvälisesti verkottuneena edelläkävijänä”, “Jokainen tuntee olonsa turvalliseksi Helsingissä” ja ”Turvallisuus on kaupungin kilpailuvaltti” sekä ”Hulevesien kustannustehokkaan hallinnan edistämiseksi viherpinta-alaa lisätään kaupunkirakenteessa.”
Helsingin kaupungilla on useita suunnitelmia, ohjausmekanismeja, työkaluja sekä hankkeita, joiden avulla sopeutumista toteutetaan kaupungin suunnittelussa. Kaupunkiympäristön toimialan ympäristöohjelma,
Helsingin hulevesiohjelma, Viherkattolinjaukset, Luonnon monimuotoisuuden toimintaohjelma sekä Itämerihaasteen Itämeri-toimenpideohjelma sisältävät sopeutumisen linjauksia tukevia tavoitteita ja toimia.
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Sopeutumisen linjauksiin on tunnistettu pääosin niitä toimenpiteitä, joita
olemassa olevat suunnitelmat ja ohjelmat eivät sisällä.
Helsinki on liittynyt Global Covenent of Mayors -sitoumukseen, jossa
edellytyksenä on, että kaupunki laatii hillinnän ja sopeutumisen toimenpideohjelmat.
Helsingin ilmastonmuutokseen sopeutumisen linjaukset toteuttaa omalta osaltaan myös YK:n kestävän kehityksen tavoitteita 2030.
Esittelijän perustelut
Taustaa
Ilmasto muuttuu ja Helsingin tulee varautua ennalta tuleviin muutoksiin.
Ilmastonmuutoksen hillinnällä pyritään välttämään vaarallinen ilmastonmuutos, joka nykytietämyksen mukaan tarkoittaa korkeintaan 1,5
asteen maapallon keskilämpötilan nousua. Helsinki on aloitteellinen ilmastonmuutoksen hillinnässä ja kaupunkistrategiassa tavoitteena on
hiilineutraali Helsinki vuoteen 2035 mennessä. Hiilineutraali Helsinki
toimenpideohjelmassa on esitetty toimenpiteet, joilla tähän tavoitteeseen päästään. Ilmasto on lämmennyt globaalisti noin asteen, ja ilmakehään jo päästetyt kasvihuonekaasut lämmittävät ilmastoa edelleen.
Siksi tehokkaistakin hillintätoimista huolimatta ilmastonmuutoksen vaikutuksiin sopeutuminen on myös välttämätöntä.
Helsingin ilmastonmuutokseen sopeutumisen linjaukset ovat strateginen suunnitelma, jota toteuttamalla Helsinki voi sopeutua muuttuvaan
ilmastoon. Sopeutumislinjauksilla kaupunki pyrkii vähentämään ilmastonmuutoksen haitallisia seurauksia yhteiskunnan toimintakykyyn, talouteen, luontoon ja ihmisten arkipäivään sekä hyödyntämään muuttuvan ilmaston aiheuttamia mahdollisia etuja.
Sopeutumislinjaukset ovat voimassa kuluvan ja seuraavan valtuustokauden. Linjauksissa tarkastellaan muuttuvaa ilmastoa myös pitkällä
aikajänteellä, aina vuosisadan loppuun asti.
Sopeutumislinjausten ohjauksesta vastasi apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Saurin johtama Helsingin kaupungin ilmastoryhmä, jonka perustama sopeutumisryhmä vastasi sisällön tuottamisesta linjauksiin. Ilmastonmuutokseen sopeutumista ei nähdä erillisenä asiana vaan kiinteänä
osana kaupunkiorganisaation toimintaa. Linjausten työstämistä varten
koottiin ja analysoitiin kaupungin johtamis- ja suunnittelujärjestelmää ja
tunnistettiin noin 60 suunnitelmaa, ohjausmekanismia, työkalua ja hanketta, joiden avulla sopeutumista toteutetaan kaupungin suunnittelussa.
Linjauksiin tunnistettiin pääosassa toimenpiteitä, joita olemassa olevat
ohjelmat ja suunnitelmat eivät kattaneet.
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Sopeutumisen linjaukset valmistuivat helmikuussa 2017 ja ne päivitettiin syksyllä 2018. Päivityksessä on otettu huomioon toimenpiteiden tilanne, kaupungin muuttunut organisaatio sekä uusi strategia ja alkuvuonna 2018 valmistuneen Helsingin ilmastoriskiarvioinnin tulokset ja
uusin saatavilla ollut ilmastonmuutostieto. Linjausten päivitystä varten
järjestettiin sopeutumisryhmälle työpaja ja linjaukset ovat olleet sopeutumisryhmän ja asiantuntijoiden kommentoitavina.
Kaupunginhallituksen hyväksymässä Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmassa (10.12.2018 § 809) todettiin, että ilmastomuutokseen sopeutuminen on välttämätöntä ja että kaupungin sopeutumislinjaukset tuodaan erikseen päätöksentekoon.
Helsingin ilmastonmuutokseen sopeutumisen linjaukset 2019−2015
Sopeutumisvisio
Sopeutumisvisio esittelee, millainen on ilmastonkestävä Helsinki vuonna 2050. Sopeutumisvisio 2050 on keskipitkän aikavälin tarkastelua ja
ajallisesti sama kuin yleiskaavan aikajänne. Sopeutumisvision mukaan
Helsinki on ilmastonkestävä ja turvallinen kaupunki. Helsinki on sopeutunut hyvissä ajoin muuttuvaan ilmastoon sekä varautunut äärimmäisiin
sääilmiöihin ja ilmastonmuutoksen globaaleihin vaikutuksiin. Helsinki
on integroinut sopeutumisen kaupungin suunnitteluun ja kehittää jatkuvasti sopeutumistoimintaansa. Sopeutumisen hyötyjä ja kustannuksia
tarkastellaan kokonaistaloudellisesti pitkällä aikavälillä. Kaupunki edistää sopeutumisen liiketoimintamahdollisuuksia tarjoamalla toimintaympäristön, jossa on helppo kokeilla ja ottaa käyttöön sopeutumista edistäviä ratkaisuja. Helsinki tunnetaan sopeutumisen kansainvälisenä
edelläkävijänä.
Sopeutumisen teemat
Sopeutumisvision saavuttamiseksi tarvitaan tekoja, jotka käsitellään
neljän teeman avulla. Teemat ovat varautuminen, integrointi, kehittäminen ja liiketoimintamahdollisuudet. Kullekin teemalle on esitetty alavisio
ja jokainen teema sisältää keskeiset toimenpiteet eli prioriteetit, joihin
kahden valtuustokauden (2017−2025) aikana tulee keskittyä. Nykyiselle valtuustokaudelle on asetettu myös konkreettiset toimenpiteet. Valtuustokauden vaihtuessa suunnitelma päivitetään, jolloin uudet konkreettiset toimenpiteet vuosille 2021−2025 asetetaan.
1. Varautuminen
Teeman alavisiona on, että Helsinki varautuu sään ääri-ilmiöiden yleistymiseen ja voimistumiseen kehittämällä kaupungin infrastruktuuria ilmastonkestäväksi, sekä parantamalla ihmisten tietoisuutta ja valmiutta
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toimia. Kaupungin organisaation eri toimialat tunnistavat vastuunsa varautumisessa ja huomioivat omassa valmius- ja varautumissuunnittelussaan ilmastonmuutoksen vaikutukset. Infrastruktuurin ilmastonkestävyyttä tarkastellaan säännöllisesti ja kehitetään tarvittaessa. Kaupunki toimii ennakoivasti ja tukee kuntalaisten omatoimista varautumista.
Prioriteetit vuosille 2019−2025 ovat: 1. Ilmastoriskien kartoitus, 2. Ilmastonkestävyys suunnittelussa ja rakentamisessa, 3. Ohjauskeinot
kiinteistöjen ja asukkaiden sopeutumistoimien edistämiseksi, 4. Häiriötilanteiden (kuten hulevesitulvat ja helleaallot) hallinta, 5. Globaali varautuminen ja tietoisuus.
2. Integrointi
Alavision mukaan Helsinki luo ilmastonkestävää yhdyskuntarakennetta,
joka on ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää. Helsinki integroi sopeutumistoimet maankäyttöön ja rakentamiseen, kasvatukseen ja opetukseen, luonnonhoitoon, virkistykseen, sosiaali- ja terveyspalveluihin,
elinkeinopolitiikkaan sekä valmius- ja varautumissuunnitteluun. Kaupungin toimialat sisällyttävät vuosittaiseen talous- ja toiminnansuunnitteluunsa sopeutumista edistävät toimet. Sopeutumistoimet ovat osa
laatu- ja ympäristöjohtamisjärjestelmiä. Osaaminen varmistetaan ja
toimien toteutukseen suunnataan resursseja riittävästi.
Prioriteetit vuosille 2019−2025 ovat: 1. Integroidaan sopeutuminen
kaupungin johtamis- ja ohjausjärjestelmään, 2. Suunnitellaan hulevesien hallinta kokonaisvaltaisesti, 3. Ehkäistään maankäytön muutoksista aiheutuvia haittoja.
3. Kehittäminen ja osaaminen
Teeman alavisiona on, että Helsinki tunnetaan ilmastoasioissa edistyksellisenä kaupunkina. Helsingin kaupungin toimintaa kehitetään uusimman tiedon ja muualta saatujen kokemusten mukaan tuottaen alueelle uutta osaamista ja innovaatioita. Kehittämisen resurssit turvataan.
Helsinki osallistuu aktiivisesti kansainvälisiin yhteistyöverkostoihin ja
tuo esille hyviä käytäntöjä. Helsinki viestii kaupunkilaisten ja yritysten
sopeutumisen keinoista ja kehittää sopeutumista heidän kanssaan.
Prioriteetit vuosille 2019-2025 ovat: 1. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen osaksi kaupungin johtamista, 2. Sopeutumisen koulutus ja viestintä, 3. Kaupunki sopeutumisen esimerkkinä, 4. Tutkimus- ja kehitystoiminta, 5. Yhteistyö muiden kaupunkien ja toimijoiden kanssa kaupunki- ja kansainvälisellä tasolla.
4. Kokonaistaloudellisuus ja liiketoimintamahdollisuudet
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Alavision mukaan Helsinki on sopeutumisen edelläkävijä näyttäen sopeutumisen esimerkkiä kaikissa toiminnoissaan, kohteissaan ja hankinnoissaan. Kaupunkiorganisaatio tekee tiivistä yhteistyötä yritysten ja
muiden organisaatioiden kanssa. Kaupunki toimii uusien Smart&Clean
–ratkaisujen alustana. Tämä luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja
vientiä ja parantaa kaupunkilaisten elämänlaatua. Kaupungin toimintaa
ohjaa kokonaistaloudellisuus ja pitkän aikavälin suunnittelu. Tämän ansiosta ilmastoriskit ovat hallinnassa ja sopeutumisen mahdollisuudet
osataan hyödyntää.
Prioriteetit vuosille 2019−2025 ovat: 1. Sopeutuminen otetaan osaksi
kaupunkikehittämistä ja yritysyhteistyötä, 2. Helsinki toimii kokeilujen ja
innovaatioiden testialueena Smart&Clean –ratkaisuille, 3. Sopeutumisen kokonaistaloudellista arviointia investoinneissa kehitetään.
Seuranta
Linjauksia tullaan seuraamaan osana kaupungin ympäristöraportointia.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Timo Lindén, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550
timo.linden(a)hel.fi

Liitteet
1

Helsingin ilmastonmuutokseen sopeutumislinjaukset

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Tiedoksi
Kasvatus- ja koulutuslautakunta
Kaupunkiympäristölautakunta
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 20.05.2019 § 375
HEL 2019-001191 T 11 00 02

Päätös
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Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.
Käsittely
20.05.2019 Pöydälle
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Kaisa
Hernbergin ehdotuksesta.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Timo Lindén, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550
timo.linden(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 05.02.2019 § 62
HEL 2019-001191 T 11 00 02

Esitys
Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy Helsingin ilmastonmuutokseen sopeutumisen linjaukset 20172025.
Käsittely
05.02.2019 Ehdotuksen mukaan
Asian aikana kuultavana oli ympäristösuunnittelija Susanna Kankaanpää. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.
Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot
Johanna Af Hällström, vs. tiimipäällikkö, puhelin: +358 9 310 32044
johanna.afhallstrom(a)hel.fi
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§ 406
Lausunto Uudenmaan liitolle Uusimaa-kaava 2050 ehdotuksesta
HEL 2017-001704 T 10 03 00

Päätös
Kaupunginhallitus antoi Uudenmaan liitolle Uusimaa-kaava 2050 ehdotuksesta seuraavan lausunnon:
Uusimaa-kaava 2050:ssä on pyritty siirtymään aiempaa strategisempaan maakuntakaavaan. Kaava ja sen valmisteluaineisto ovat olleet
useaan kertaan lausunnoilla. Jokaisella lausuntokierroksella strateginen ote on hieman vähentynyt ja vanha tarkkoihin aluevarauksiin perustuva merkintätapa on saanut suuremman roolin. Tästä huolimatta
uusi maakuntakaavaehdotus vastaa monilta osin aiempia maakuntakaavoja paremmin muuttuvan toimintaympäristön aiheuttamiin vaatimuksiin. Uusi strategisempi ote on välttämätön.
Maakuntakaava pyrkii hiilineutraaliin Uuteenmaahan vuoteen 2035
mennessä. Tavoite on yhdenmukainen Helsingin kaupungin hiilineutraaliustavoitteen kanssa ja luo osaltaan raamit maakunnan yhdyskuntarakenteen kehitykselle. Kaava on luonteeltaan mahdollistava. Yleismääräyksissä todetaan, että kaikessa alueidenkäytön suunnittelussa
tulee edistää ympäristön kannalta kestäviä ratkaisuja.
On tärkeää, että Uusimaa-kaava 2050 mahdollistaa sekä koko seudun
että Helsingin kaupungin kasvun. Helsinki on koko valtakunnan talouskasvun moottori ja sen toimintaedellytyksistä huolehtiminen on maakunnankin näkökulmasta tärkeää. Helsingin kaupunki pitää kaavan esitystapaa joitakin merkintöjä lukuun ottamatta hyvänä. Joissakin kohdissa maakuntakaavaehdotus on esitystavaltaan tarkempi kuin Helsingin
yleiskaava, mikä ei ole tarkoituksenmukaista eikä perusteltua. Liian tarkat aluevarausmerkinnät voivat vaikeuttaa tarkoituksenmukaisen
maankäytön kehittämistä. Tältä osin kaavaehdotuksessa on edelleen
tarkennustarpeita.
Maakuntakaavan liikenteellinen ratkaisu on perusteltu ja hyvä. Esitystapa antaa hyvät lähtökohdat maankäytön ja liikenteen yhteensovittamisen jatkosuunnittelulle.
Kaavassa osoitettu Tallinnan tunnelin linjaus on Helsingin kaupungin ja
laajan asiantuntijanäkemyksen mukainen. Ratkaisu on yhteneväinen
Helsingin yleiskaavan ja Vantaan valmisteilla olevan yleiskaavan kanssa. Yksi, Helsingin keskustan kautta kulkeva, linjaus antaa yhteyden
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jatkosuunnittelulle ja hankkeistukselle hyvän lähtökohdan ja tukevan
selkänojan – riippumatta valittavista rahoitus- ja toteutusvaihtoehdoista.
Kaavan keskeisenä tavoitteena on tukea kansainvälisen lento- ja meriliikenteen toiminta- ja kehittämisedellytyksiä turvaamalla Helsinki–Vantaan lentoaseman ja kansainvälisesti merkittävien satamien sekä logistiikka-alueiden yhteydet ja alueidenkäytölliset tarpeet. Tämä on tärkeä
asia. Kehä I:n sisäpuoliset pääkadut ja tiet on merkitty maakuntakaavan ehdotuksessa joukko- ja/tai tavaraliikenteen kannalta merkittävinä
katuina tai teinä. Helsinki varmistaa tarkemmassa suunnittelussa pitkänmatkaisen joukkoliikenteen sekä satamien tarpeiden näkökulmasta
toimivat yhteydet sekä tie- että katuverkolla. Tämän varmistamiseksi on
tehty tiivistä yhteistyötä Helsingin sataman ja muiden kaupungin toimijoiden kesken.
Kaupan sijoittamisen tavoitteet ovat Uusimaa 2050-kaavassa pääpiirteissään yhteneväiset Helsingin yleiskaavan tavoitteiden kanssa. Kaupan ratkaisun kannalta oleellista on Helsingin keskustan ja muiden
keskusta-alueiden sijainti ja rajaukset. Seudullisesti merkittäviä keskustoja on Helsingin osalta merkitty enemmän kuin nyt voimassa olevassa
maakuntakaavassa, sillä Viikki, Kontula ja Vuosaari sekä Östersundomin Sakarinmäki on lisätty seudullisesti merkittäviksi keskustoiksi.
Seudullisesti merkittävää kauppaa voidaan sijoittaa keskustatoimintojen alueille ilman mitoitusta tai laadun rajoitusta. Kaupan säätelyn näkökulmasta merkittävin muutos Helsingin osalta ovat keskustojen ulkopuoliset laaturajoittamattomat kaupan alueet.
Östersundomin alueen maakuntakaavaratkaisu on osittain ristiriitainen
hyväksytyn Östersundomin yhteisen yleiskaavan kanssa ja tältä osin
ehdotusta on syytä tarkistaa.
Tarkennustarpeet maakuntakaavan sisältöön
On erittäin tärkeää, että maakuntakaavan merkinnät eivät ole ristiriidassa Helsingin uuden yleiskaavan tai Östersundomin yhteisen yleiskaavan merkintöjen kanssa. Maakuntakaavan merkintöjen tulee mahdollistaa em. yleiskaavojen mukaisen maankäytön toteuttaminen.
Merkintöjen ja määräysten yleispiirteisen tulkinnan periaate on Helsingin kannalta erityisen tärkeää, koska maakuntakaavan esitystapa on
joissakin kohdissa tarkempi kuin Helsingin uudessa yleiskaavassa.
Kaavan yleispiirteisyyden tavoitteesta poiketen kaavassa on osoitettu
tarkoilla aluevarausmerkinnöillä virkistysalueet, Östersundomin virkistysalueet, suojelualueet, liikennealueet mm. satamat sekä puolustusvoimien alueet. Kartan kaavamääräyksistä ja kaavakartasta ei käy riittävän selvästi ilmi kaavan esitystapaa koskeva tavoite, että kaavamerPostiosoite
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kintöjä tulee tulkita yleispiirteisesti ja että kaavaan sisältyy oikeusvaikutteisia määräyksiä.
Jotta kaavan merkintöjä voidaan tulkita yleispiirteisesti, Helsingin seudun kartan määräysosioon tulee lisätä yleiset suunnittelumääräykset,
jotka löytyvät Merkinnät ja määräykset -asiakirjasta: “Maakuntakaavan
merkinnät ovat yleispiirteisiä. Maakuntakaavan yleispiirteisyys koskee
sekä kaavan sisältöä, esitystapaa että tulkintaa. Alueiden käytön ratkaisujen tulee tarkentua yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa. Kaavamääräykset on esitetty erillisessä Merkinnät ja määräykset -osiossa,
joka on oikeusvaikutteinen.” Helsingin seudun vaihemaakuntakaavan
kartassa todetaan nyt vain: Merkintöihin liittyy maakuntakaavamääräyksiä.
Virkistysalueita ja Östersundomin virkistysalueita koskeviin kaavamääräyksiin tulee liittää kaavaselostuksen tulkintaohjeissa oleva lause:
“Rakentamisrajoituksesta huolimatta virkistysalueet ovat yleispiirteisiä
aluevarauksia, jotka tarkentuvat yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa.” Östersundomin virkistysalueiden osalta on lausuttu lisää lausunnon kohdassa “Östersundom”.
Helsingin osalta suojelualueisiin on otettu yleiskaavassa ja Helsingin
luonnonsuojeluohjelmassa jo rauhoitettuja ja lisäksi suojeltavaksi tarkoitettuja alueita. Suojelualueita on osoitettu myös ulkokunnissa Helsingin omistamille maille. Myös suojelualueiden määräykseen tulee ottaa lause: “Uusien suojelualueiden tarkka rajaus on selvitettävä tarkemmassa suunnittelussa.”
Helsingin ulkokunnissa sijaitsevista alueista merkittävin uusi luonnonsuojelualue -ehdotus on Kauhalan ulkoilualueelle sijoittuva 204 hehtaarin alue Kauhalan metsät ja suot. Alue rajautuu Ämmässuon kaatopaikkaan ja osa suojelualueeksi tarkoitetusta alueesta on asemakaavassa
varattu suojaviheralueeksi, jonka Helsingin kaupunki on myynyt HSY:lle
vuonna 2019. Suojelualueen tarkempi rajaus on tehtävä ottaen huomioon luonnonsuojeluarvot, virkistyskäyttötarpeet ja muun maankäytön
yhteensovittaminen. Suojelualueen rajaus tulee tarkistaa luontoarvojen
eikä maanomistus- ja kiinteistötietojen perusteella. Helsingin kaupungin
omistamalla alueella sijaitsee myös viljeltyjä peltoja ja läheisen asutuksen yksityis- ja rasiteteitä.
Helsingin omistaman, Lohjalla sijaitsevan, Outamon alueen rajausta on
maakuntakaavaehdotuksessa tarkistettu siten, että oppilaskodin alue
on kaupungin pyynnöstä pääosin poistettu luonnonsuojelualueen rajauksesta. Rajausta tulee kuitenkin tarkistaa vielä siten, että oppilaskotialueen etelärantaa ei merkitä suojelualueeksi, sillä alue on oppilaskodin toiminnan kannalta tärkeä.
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Helsingin yleiskaavan ja merellisen strategian mukaisen virkistyskäytön
kehittäminen on Helsingin kannalta tärkeää. Vallisaari ja Kuninkaansaari tulee merkitä virkistyskäytön kohdealueiksi ja Itä-Villinki EP-merkinnän sijasta EP/v -merkinnällä vastaavasti kuin Melkki.
Liikenne
Uusimaa-kaavan 2050 liikkumisen ja logistiikan keskeiset tavoitteet ja
suunnitteluperiaatteet vastaavat hyvin Helsingin kaupungin tavoitteita
kestävän liikkumisen edistämiseksi ja kuljetusten toimivuuden turvaamiseksi seudulla. Ne antavat myös hyvät lähtökohdat maankäytön ja
liikenteen yhteensovittamiseen tähtäävälle jatkosuunnittelulle ja maankäytön tiivistämiselle.
Kaavassa esitetty periaate, jossa Kehä III ja sen ulkopuolinen runkoverkko esitetään valtakunnallisesti merkittävinä maanteinä ja Kehä III:n
sisäpuolen tieverkolle, jonne runkoverkko ei enää ulotu, esitetään tavoitetila, vastaa hyvin Helsingin kaupungin tavoitteita. Kehä III:n runkoverkko-osuuden tulee jatkua Vuosaaren satamaan asti. Kehä III:n sisäpuolella kaavassa on käytetty Helsingin seudun tieverkon luokitus ja
palvelutasotavoitteet -selvityksen verkkoluokittelua, joka vastaa hyvin
Helsingin yleiskaavassa esitettyjä tie- ja katuverkon kehittämisperiaatteita. Selvitys laadittiin Liikenneviraston toimeksiannosta laajassa yhteistyössä Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien, HSL:n, Uudenmaan liiton ja Uudenmaan Ely-keskuksen kanssa. Työssä muodostettiin kaupunkien ja valtio-osapuolten yhteinen käsitys pääkaupunkiseudun tie- ja katuverkon jäsentelystä 2030 ja visio vuodelle 2050. Työssä
valtakunnallisesti merkittävät tiejaksot päättyvät Kehä III:een ja sen sisällä olevat maantiet määriteltiin joko seudullisesti merkittäviksi tiejaksoiksi tai ydinalueen lähestymisjaksoiksi. Hyvä saavutettavuus on paitsi
usean yrityksen myös Helsingin kantakaupungin kehityksen edellytys.
Keskustan elinvoimaisuuden, viihtyvyyden ja toiminnallisuuden kannalta on tärkeää huolehtia keskustan ja kantakaupungin saavutettavuudesta henkilöauto- ja tavaraliikenteen osalta erityisesti säteittäisten
pääväylien kautta. Maakuntakaavassa esitetty ratkaisu on yhteneväinen myös Helsingin seudun MAL 2019 -suunnitelman liikennejärjestelmäratkaisun kanssa. On hyvä, että sekä maakunnan että seudun tason
suunnitelmat ohjaavat kehitystä tarkoituksenmukaiseen suuntaan ja takaavat kunnille riittävän liikkumavaran.
Pyöräliikenne on huomioitu hyvin Uusimaa 2050 kaavan selostuksessa, mikä on erinomainen asia. Kehä I:n sisäpuolella on suuri potentiaali
saada autoliikenteestä siirtymää pyöräliikenteeseen ja näin helpottaa
myös autoliikenteen ruuhkia ja mahdollistaa sujuvampi autoliikenne pidemmillä seutumatkoilla, joita ei ole aina mahdollista kulkea pyörällä.
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Kaavassa esitetyt raskaan liikenteen uudet taukopaikat ovat Helsingin
kaupungin ja koko Helsingin seudun kannalta erittäin tärkeitä. Taukopaikkojen toteutuksella on merkittävä vaikutus sekä elinkeinoelämän
toimintoihin ja kuljetuksiin että pääkaupunkiseudun koko liikennejärjestelmän toimivuuteen. Autoliikenteen liityntäpysäköintipaikkamerkinnät
vastaavat hyvin Helsingin liityntäpysäköinnin kehittämistavoitteita.
Hakamäentien ja Turunväylän välisen tieyhteyden merkintä on kaavakartassa väärässä paikassa Niemenmäen kohdalla.
Kauppa
Ehdotuksessa on kolme eri keskustamerkintää, valtakunnan keskus,
keskus ja pieni keskus. Kaikille keskusta-alueille voidaan sijoittaa merkitykseltään seudullista vähittäiskauppaa ilman rajoituksia. Kaikkien
keskusta-alueiden ja pääkaupunkiseudun ydinvyöhykkeen sekä taajamatoimintojen kehittämisvyöhykkeen sijainti, laajuus ja toteutustapa
täsmentyvät yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa. Tämä on tuotu
esiin myös oikeusvaikutteisessa Merkinnät ja määräykset -osiossa.
Kaupan näkökulmasta merkittävin muutos Helsingin seudun vaihekaavassa Helsingin osalta ovat keskustojen ulkopuoliset kaupan alueet.
Östersundomin Sakarinmäen aluetta lukuun ottamatta näitä ei ole kaavaluonnoksessa enää rajattu tilaa vaativan kaupan toimialoille, kuten
aikaisemmin, vaan niillä sallitaan kaikkia kaupan laatuja. Laaturajoittamattoman kaupan alueen yksikkökoon (30 000 k-m2) poisto oli kuitenkin hyvä ratkaisu, sillä yksikköä tärkeämpää on kaupan alueen kokonaisuuden tarkastelu.
Suutarilan, Konalan ja Roihupellon alueille osoitetun vähittäiskaupan
ylärajoja on nostettu johtuen muutoksesta sallia näillä myös keskustamaista kauppaa. Maakuntakaavatasolla oleellista on ollut arvioida laaturajoittamattomien kaupan alueiden vaikutuksia maakuntakaavassa
määriteltyihin seudullisiin keskuksiin. Kuntakaavoituksessa on kuitenkin
olennaista arvioida näitä keskustojen ulkopuolisia kaupan alueita arkiasioinnin osalta paikallisen kävelysaavutettavuuden näkökulmasta sekä
lähialueen asukkaiden luoman kysynnän näkökulmasta. Jos nykyisille
kaupan alueille sijoittuu runsaasti keskustahakuista kauppaa, voi se
vaikeuttaa lähikeskustojen ja asuinalueiden lähipalvelujen kehittämistä.
Avainasemassa on siis kaupan tarvittavan volyymin salliminen lähialueiden keskustoissa.
Maakuntakaavan selostuksen mukaan yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa voidaan osoittaa tarvittaessa maakuntakaavaa tarkempia ja
tiukempia määräyksiä kaupalle. Tämä tulisi kirjata myös Helsingin seudun kartan oikeusvaikutteiseen Merkinnät ja määräykset -osioon.
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Maakuntakaavan viherrakenne
Maakuntakaava tunnistaa viherrakenteen jatkuvuuden tarpeen, mikä
on hyvä asia. Koska maakuntakaavaehdotuksen tavoitevuosi ja Helsingin yleiskaavan tavoitevuosi on sama vuosi 2050, maakuntakaavan
viherrakennetta ei tule osoittaa Helsingin alueella tarkemmin kuin Helsingin uusi yleiskaava on osoittanut. Helsingin yleiskaavan toteuttaminen edellyttää kaupunkirakenteen ja viherrakenteen yhteensovittamista. Maakuntakaavan tavoitteet on otettu huomioon Helsingin uuden
yleiskaavan viherrakenteessa. Viheraluemerkintöjen siirtäminen sellaisinaan selvästi tarkemman mittakaavan Uudenmaan IV-vaihemaakuntakaavasta ei ole perusteltua eri maankäyttötarpeiden yhteensovittamisen tarpeen kanssa eikä ole linjassa kaavan strategisuudelle asetettujen tavoitteiden kanssa.
Helsingin saariston virkistyskäytön painopisteet ovat Helsingin yleiskaavan (2016) ja merellisen strategian (2019) mukaan seuraavissa
kohteissa: Isosaari, Vallisaari, Kuninkaansaari, Vasikkasaari, Suomenlinna ja Pihlajasaari. Villinki ja Itä–Villinki ovat myös jatkossa kehittämiskohteita. Kuninkaansaari ja Vallisaari Helsingin edustalla on osoitettu maakuntakaavaluonnoksessa samalla suojelumerkinnällä kuin luonnonsuojelualueet. Helsingin yleiskaavassa ne ovat merellisen virkistyksen ja matkailun alueita. Nämä kohteet olisi perusteltua merkitä myös
virkistyskäytön kohdealueiksi, sillä ne ovat avautumassa virkistyskäytön saariksi, ja niissä on asemakaavoitus vireillä. Asemakaavoituksessa ja sen kanssa rinnan edenneessä luonnonsuojelulain mukaisen rauhoituspäätöksen valmistelussa on huomioitu alueen luontoarvot ja alueelle esitetään merkittävän virkistyskäytön mahdollistavia luonnonsuojelualuerajauksia.
Itä-Villinki on merkitty kaavaehdotuksessa Puolustusvoimien alueeksi
(EP). Alue tulee osoittaa maakuntakaavassa vastaavasti kuin Melkki
merkinnällä EP/v (Puolustusvoimien alue, jonka toissijainen käyttö on
virkistys-, matkailu- ja koulutustoiminta). Alueelle on laadittu asemakaavaehdotus,
jossa Itä-Villinki on osoitettu virkistykseen, loma-asumiseen ja matkailuun.
Seudun viherkehän tavoitteita pidetään hyvinä. Erityisesti virkistysverkoston seudullista jatkuvuutta pidetään koko seudun vetovoiman kannalta tärkeänä.
Kaavassa voitaisiin ottaa kantaa Uudenmaan läpi kulkevaan vaellusreittiin. Uudeltamaalta puuttuu pitkä yhtenäinen vaellusreitti joka palvelisi paikallisia ja matkailijoita. Reitti voisi lähteä Porvoosta ja päättyä
Hankoon. Välissä olisi mm. Nuuksion ja Sipoonkorven kansallispuistot,
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Tuusulanjärven kulttuurikohteet, Fiskarsin Ruukkikylä ja paljon muuta.
Hyvin toteutettuna reitistä voisi helposti tulla kansainvälisesti tunnettu
vaellusreitti jota voitaisiin verrata esim. Karhunkierrokseen tai Santiago
de Compostelaan. Reitin monipuolisuus, palvelurakenne ja saavutettavuus olisivat omaa luokkaansa. Toteuttaminen olisi verrattain helppoa
jo olemassa olevien reittien ja palveluiden varaan ja reitti olisi myös raideyhteyksillä
saavutettavissa.
Östersundom
Uusimaa-kaavan ehdotuksen ja hyväksytyn, Östersundomin kuntien
yhteisen yleiskaavan välillä on merkittävä ristiriita, joka tulee korjata.
Uusimaa-kaava 2050:n taajama- ja virkistysalueiden rajaukset Länsisalmessa tulisi muuttaa Östersundomin yleiskaavaa vastaaviksi.
Uusimaa-kaava on perustelujen mukaan ratkaistu hyväksytyn Östersundomin maakuntakaavan mukaisena. Muilta osin periaate on toimiva, mutta kaavojen eri aikajänne tulee ottaa huomioon. Östersundomin
hyväksytyn maakuntakaavan ja Uusimaa-kaavan ehdotuksen taajamaja viheraluerakenne Länsisalmessa ei vastaa yhteisen yleiskaavan ratkaisua Östersundomin maakuntakaavan osalta ero oli perusteltu, koska
kaavojen aikatähtäin oli erilainen, mutta Uusimaa-kaavan 2050 osalta
ei. Yhteisessä yleiskaavassa on esitetty alueen kaupunki- ja viherrakenne
tavoitevuonna 2060, mikä vastaa Uusimaa-kaavan 2050 aikatähtäintä.
Käsittely
Vastaehdotus:
Mika Raatikainen (1):
Lisätään lausunnon toiseen kappaleeseen uusi viimeinen lause: ”Osana hiilineutraaliustavoitetta tulee huomioida esirakentamisesta ja rakentamisesta aiheutuvat päästöt ja keskittää rakentaminen sellaisille alueille, joissa rakentaminen pystytään toteuttamaan pienimmillä kokonaispäästöillä.”
Lisätään uusi kappale lausunnon 6 ja 7 kappaleen väliin: ”Kaavassa on
laiminlyöty kevytilmailun edellytysten varmistaminen liikennejärjestelmän osana koko kaava-alueella. Helsingin tulee yhteistyössä naapurikuntien kanssa varmistaa, että kevytilmailun edellytykset pääkaupunkiseudulla turvataan ja siten mahdollistetaan ilmailualan sekä siihen liittyvien innovaatioiden kehitys.”
Muutetaan "Liikenne"-kohdan ensimmäisen ensimmäinen lause ”Uusimaa 2050 -kaavan liikkumisen ja logistiikan keskeiset tavoitteet ja
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suunnitteluperiaatteet vastaavat hyvin Helsingin kaupungin tavoitteita
kestävän liikkumisen edistämiseksi ja kuljetusten toimivuuden turvaamiseksi seudulla.” muotoon ”Uusimaa 2050 -kaavan liikkumisen ja logistiikan keskeiset tavoitteet ja suunnitteluperiaatteet vastaavat hyvin
Helsingin kaupungin tavoitteita kestävän liikkumisen edistämiseksi ja
kuljetusten toimivuuden turvaamiseksi seudulla kevytilmailua lukuun ottamatta.”
Lisätään "Liikenne"-kohdan neljännen kappaleen loppuun: ”Liityntäpysäköinnin mahdollisuuksia keskeisten juna- ja metroasemien läheisyydessä tulee lisätä merkittävästi, jotta saadaan siirrettyä nykyistä suurempi osa kehyskunnista Helsingin keskustaan suuntautuvasta työmatkaliikenteestä raiteille Kehä III:n sisäpuolisella alueella. Liityntäpysäköinnin yhteyteen toteutetaan riittävä sähköautojen latausmahdollisuus."
Lisätään "Maakuntakaavan viherrakenne" -kohdan loppuun uusi kappale: ”Malmin lentokentän alueen ainutlaatuiset luontoarvot tulee huomioida Uusimaa-kaava 2050:n osana ja huomioida samassa yhteydessä aluekokonaisuuden merkitys rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain näkökulmasta.”
Kannattaja: Marcus Rantala
Vastaehdotus:
Mika Raatikainen (2):
Poistetaan "Tarkennustarpeet maakuntakaavan sisältöön" -kohdan
kolmas kappale: ”Kaavan yleispiirteisyyden tavoitteesta poiketen kaavassa on osoitettu tarkoilla aluevarausmerkinnöillä virkistysalueet, Östersundomin virkistysalueet, suojelualueet, liikennealueet mm. satamat
sekä puolustusvoimien alueet. Kartan kaavamääräyksistä ja kaavakartasta ei käy riittävän selvästi ilmi kaavan esitystapaa koskeva tavoite,
että kaavamerkintöjä tulee tulkita yleispiirteisesti ja että kaavaan sisältyy oikeusvaikutteisia määräyksiä.”
Lisätään "Liikenne"-kohdan toisen kappaleen loppuun lause: ”Tästä
huolimatta on varmistettava liikenteen sujuva jatkuminen Kehä III:lta
keskeisiä väyliä pitkin Helsingin keskustaan asti ja kiinnitettävä erityistä
huomiota siihen, etteivät Helsingissä toimivien yritysten toimintaedellytykset vaarannu ja helsinkiläisten työssäkäynti Kehä III:n ulkopuolella
on mahdollista myös tulevaisuudessa."
Lisätään "Liikenne"-kohdan kolmannen kappaleen loppuun: ”Tavoitellun siirtymän autoliikenteestä pyöräliikenteeseen osalta on huomioitava
realistisesti kaupunkilaisten eroavaisuudet fyysisen kunnon suhteen,
liikuntarajoitteiset kaupunkilaiset sekä erityisesti vuodenaikojen vaikuPostiosoite
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tus ja talvipyöräilyn olosuhteet Helsingissä. Kaupunkilaisten sujuva ja
turvallinen liikkuminen on varmistettava myös lumisina ja liukkaina
vuodenaikoina. Samoin on varmistettava, että niille kaupunkilaisille, joiden terveydentila tai muut tekijät eivät mahdollista polkupyörällä liikkumista, taataan riittävät mahdollisuudet sujuvaan liikkumiseen myös Kehä I:n sisäpuolisella alueella.”
Mika Raatikaisen vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.
Vastaehdotus:
Paavo Arhinmäki:
Poistetaan "Tarkennustarpeet maakuntakaavan sisältöön" -kohdan 7
kappale: "Helsingin ulkokunnissa sijaitsevista alueista merkittävin uusi
luonnonsuojelualue-ehdotus on Kauhalan ulkoilualueelle sijoittuva 204
hehtaarin alue Kauhalan metsät ja suot. Alue rajautuu Ämmässuon
kaatopaikkaan ja osa suojelualueeksi tarkoitetusta alueesta on asemakaavassa varattu suojaviheralueeksi, jonka Helsingin kaupunki on
myynyt HSY:lle vuonna 2019. Suojelualueen tarkempi rajaus on tehtävä ottaen huomioon luonnonsuojeluarvot, virkistyskäyttötarpeet ja
muun maankäytön yhteensovittaminen. Suojelualueen rajaus tulee tarkistaa luontoarvojen eikä maanomistus- ja kiinteistötietojen perusteella.
Helsingin kaupungin omistamalla alueella sijaitsee myös viljeltyjä peltoja ja läheisen asutuksen yksityis- ja rasiteteitä."
Poistetaan "Tarkennustarpeet maakuntakaavan sisältöön" -kohdan 8
kappale: "Helsingin omistaman, Lohjalla sijaitsevan, Outamon alueen
rajausta on maakuntakaavaehdotuksessa tarkistettu siten, että oppilaskodin alue on kaupungin pyynnöstä pääosin poistettu luonnonsuojelualueen rajauksesta. Rajausta tulee kuitenkin tarkistaa vielä siten, että
oppilaskotialueen etelärantaa ei merkitä suojelualueeksi, sillä alue on
oppilaskodin toiminnan kannalta tärkeä."
Poistetaan "Tarkennustarpeet maakuntakaavan sisältöön" -kohdan viimeinen kappale: "Helsingin yleiskaavan ja merellisen strategian mukaisen virkistyskäytön kehittäminen on Helsingin kannalta tärkeää. Vallisaari ja Kuninkaansaari tulee merkitä virkistyskäytön kohdealueiksi ja
Itä-Villinki EP-merkinnän sijasta EP/v -merkinnällä vastaavasti kuin
Melkki."
"Maakuntakaavan viherrakenne" -kohdan toisesta kappaleesta poistetaan lause: "Villinki ja Itä-Villinki ovat myös jatkossa kehittämiskohteita."
Poistetaan "Maakuntakaavan viherrakenne" -kohdan kolmas kappale:
"Itä-Villinki on merkitty kaavaehdotuksessa Puolustusvoimien alueeksi
(EP). Alue tulee osoittaa maakuntakaavassa vastaavasti kuin Melkki
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merkinnällä EP/v (Puolustusvoimien alue, jonka toissijainen käyttö on
virkistys-, matkailu- ja koulutustoiminta). Alueelle on laadittu asemakaavaehdotus, jossa Itä-Villinki on osoitettu virkistykseen, loma-asumiseen ja matkailuun."
Kannattaja: Veronika Honkasalo
1 äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Paavo Arhinmäen vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna
Jaa-äänet: 12
Kaisa Hernberg, Terhi Koulumies, Pia Pakarinen, Mika Raatikainen,
Nasima Razmyar, Wille Rydman, Daniel Sazonov, Tomi Sevander, Anni Sinnemäki, Jan Vapaavuori, Sanna Vesikansa, Ozan Yanar
Ei-äänet: 3
Paavo Arhinmäki, Veronika Honkasalo, Marcus Rantala
Kaupunginhallitus hylkäsi Paavo Arhinmäen vastaehdotuksen äänin 12
- 3.
2 äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Mika Raatikaisen ensimmäisen vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna
Jaa-äänet: 13
Paavo Arhinmäki, Kaisa Hernberg, Veronika Honkasalo, Terhi Koulumies, Pia Pakarinen, Nasima Razmyar, Wille Rydman, Daniel Sazonov, Tomi Sevander, Anni Sinnemäki, Jan Vapaavuori, Sanna Vesikansa, Ozan Yanar
Ei-äänet: 2
Mika Raatikainen, Marcus Rantala
Kaupunginhallitus hylkäsi Mika Raatikaisen vastaehdotuksen äänin 13
- 2.
Kahden suoritetun äänestyksen jälkeen kaupunginhallitus hyväksyi
esittelijän ehdotuksen.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Timo Lindén, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550
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timo.linden(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3
4
5
6

Lausuntopyyntö 21.3.2019, Uudenmaan liitto
Kaavakartta, Uusimaa-kaava ehdotus
Merkinnät ja määräykset, Uusimaa-kaava ehdotus
Selostus, Uusimaa-kaava ehdotus
Uudenmaan rakennesuunnitelma, Uusimaa-kaava ehdotus
Toteuttamisohjelma, liikenne ja maankäyttö, Uusimaa-kaava ehdotus

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Otteet
Ote
Uudenmaan liitto
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Lausuntopyyntö
Uudenmaan liitto pyytää Helsingin kaupungin lausuntoa Uusimaa-kaavan 2050 ehdotusvaiheen kokonaisuudesta. Lausuntoa on pyydetty
24.5.2019 mennessä. Lausunnon antamiselle varattua määräaikaa on
pidennetty 27.5.2019 asti.
Uusimaa-kaava 2050 ehdotusvaiheen kokonaisuus
Uusimaa-kaava on laadittu koko Uudenmaan alueelle ja sen aikatähtäinon vuodessa 2050. Kaava muodostuu kolmesta maakuntakaavasta,
jotka laaditaan Helsingin seudulle, Itä-Uudellemaalle ja Länsi-Uudellemaalle. Tätä kolmesta eri kaavasta muodostuvaa kokonaisuutta kutsutaan nimellä Uusimaa-kaava 2050. Valmisteluvaiheessa Uusimaakaavaan kuului myös Uudenmaan rakennekaava, josta myös Helsingin
kaupunki lausui keväällä 2018. Annetun palautteen perusteella rakennekaava muutettiin rakennesuunnitelmaksi eikä sillä ole enää maakuntakaavojen tapaan oikeusvaikutuksia. Uusimaa-kaavan luonnos oli lausunnoilla syksyllä 2018.
Uusimaa-kaavan 2050 laadintaa ohjaavat päätavoitteet ovat kasvun
kestävä ohjaaminen ja alueiden välinen tasapaino, ilmastonmuutokseen vastaaminen sekä luonnon ja luonnonvarojen kestävä käyttö, hyvinvoinnin ja vetovoimaisuuden lisääminen sekä kestävä kilpailukyky.
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Näitä päätavoitteita tarkentavat alatavoitteet, kaavan suunnitteluperiaatteet sekä kunkin seudun vaihekaavan omat erityiskysymykset. Tavoitteet, suunnitteluperiaatteet ja erityiskysymykset on muodostettu yhteistyössä sidosryhmien kanssa.
Ehdotusvaiheen lausuntoaineisto koostuu seutujen vaihemaakuntakaavojen ehdotuksista, joihin kuuluvat kaavakartat (oikeusvaikutteisia),
merkinnät ja määräykset (oikeusvaikutteisia) sekä kaavaselostus liitekarttoineen ja liiteaineistoineen. Lausunnonantajilla on mahdollisuus
antaa palautetta myös kaavan taustaselvityksistä.
Kaavakartan merkintöihin liittyy määräyksiä, minkä lisäksi on yleisiä
koko maakuntaa koskevia suunnittelumääräyksiä. Yleisissä suunnittelumääräyksissä todetaan, että maakuntakaava on yleispiirteinen ja
merkinnät ovat yleispiirteisiä. Maakuntakaavan aluerajauksia ei voi tulkita sellaisenaan. Kaavassa käytetään aluevaraus-, kohde- ja viiva-,
ominaisuus- sekä kehittämisperiaatemerkintöjä, joista annetaan määräykset ja tulkintaohjeet.
Saadut lausunnot
Asiasta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan lausunto. Päätösesitys on lautakunnan lausunnon mukainen lukuun ottamatta liikenneosioon tehtyä lisäystä kantakaupungin saavutettavuuden merkittävyydestä.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Timo Lindén, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550
timo.linden(a)hel.fi
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Kaavakartta, Uusimaa-kaava ehdotus
Merkinnät ja määräykset, Uusimaa-kaava ehdotus
Selostus, Uusimaa-kaava ehdotus
Uudenmaan rakennesuunnitelma, Uusimaa-kaava ehdotus
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Uudenmaan liitto

Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 20.05.2019 § 376
HEL 2017-001704 T 10 03 00

Päätös
Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.
Käsittely
20.05.2019 Pöydälle
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Kaisa
Hernbergin ehdotuksesta.
03.12.2018 Ehdotuksen mukaan äänestyksin
26.11.2018 Pöydälle
16.04.2018 Ehdotuksen mukaan äänestyksin
09.04.2018 Pöydälle
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Timo Lindén, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550
timo.linden(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 07.05.2019 § 218
HEL 2017-001704 T 10 03 00

Lausunto
Kaupunkiympäristölautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle Uusimaa-kaava 2050 ehdotuksesta.
Uusimaa-kaava 2050 on ollut yritys siirtyä aiempaa strategisempaan
maakuntakaavaan. Kaava ja sen valmisteluaineisto on ollut useaan
kertaan lausunnoilla; joka kierroksella rohkea strateginen ote on hieman pienentynyt ja vanha tarkkoihin aluevarauksiin perustuva merkintätapa on saanut suuremman roolin. Tästä huolimatta uusi maakuntaPostiosoite
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kaavaehdotus vastaa monilta osin aiempia maakuntakaavoja paremmin muuttuvan toimintaympäristön aiheuttamiin vaatimuksiin. Uusi strategisempi ote on välttämätön.
Maakuntakaava pyrkii hiilineutraaliin Uusimaahan vuoteen 2035 mennessä. Tavoite on yhdenmukainen Helsingin kaupungin hiilineutraaliustavoitteen kanssa, ja luo osaltaan raamit maakunnan yhdyskuntarakenteen kehitykselle. Kaava on luonteeltaan mahdollistava. Yleismääräyksissä todetaan, että kaikessa alueidenkäytön suunnittelussa tulee edistää ympäristön kannalta kestäviä ratkaisuja.
On tärkeää, että Uusimaa-kaava 2050 mahdollistaa sekä koko seudun
että Helsingin kaupungin kasvun. Helsinki on koko valtakunnan talouskasvun moottori, joten sen toimintaedellytyksistä huolehtiminen on
maakunnankin näkökulmasta tärkeää. Helsingin kaupunki pitää kaavan
esitystapaa pääosin hyvänä, joitakin merkintöjä lukuun ottamatta. Joissakin kohdissa maakuntakaavaehdotus on esitystavaltaan tarkempi
kuin Helsingin yleiskaava, mikä ei ole tarkoituksenmukaista eikä perusteltua. Liian tarkat aluevarausmerkinnät voivat vaikeuttaa tarkoituksenmukaisen maankäytön kehittämistä. Tältä osin maakuntakaavaehdotuksessa on edelleen tarkennustarpeita.
Maakuntakaavan liikenteellinen ratkaisu on perusteltu ja hyvä. Esitystapa antaa hyvät lähtökohdat maankäytön ja liikenteen yhteensovittamiseen tähtäävälle jatkosuunnittelulle.
Kaavassa osoitettu Tallinnan tunnelin linjaus on Helsingin kaupungin ja
laajan asiantuntijanäkemyksen mukainen. Ratkaisu on lisäksi yhteneväinen Helsingin yleiskaavan ja Vantaan valmisteilla olevan yleiskaavan kanssa. Yksi, Helsingin keskustan kautta kulkeva linjaus antaa yhteyden jatkosuunnittelulle ja hankkeistukselle hyvän lähtökohdan ja tukevan selkänojan – riippumatta valittavista rahoitus- ja toteutusvaihtoehdoista.
Kaavan keskeisenä tavoitteena on tukea kansainvälisen lento- ja meriliikenteen toiminta- ja kehittämisedellytyksiä turvaamalla Helsinki–Vantaan lentoaseman ja kansainvälisesti merkittävien satamien sekä logistiikka-alueiden yhteydet ja alueidenkäytölliset tarpeet. Tämä on tärkeä
asia. Kehä I:n sisäpuoliset pääkadut ja tiet on merkitty maakuntakaavan ehdotuksessa joukko- ja/tai tavaraliikenteen kannalta merkittävinä
katuina tai teinä. Helsinki varmistaa tarkemmassa suunnittelussa pitkänmatkaisen joukkoliikenteen sekä satamien tarpeiden näkökulmasta
toimivat yhteydet sekä tie- että katuverkolla. Tämän varmistamiseksi on
tehty tiivistä yhteistyötä Helsingin sataman ja muiden kaupungin toimijoiden kesken.

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

22/2019

157 (189)

Asia/21
27.05.2019

Kaupan sijoittamisen tavoitteet ovat Uusimaa 2050-kaavassa pääpiirteissään yhteneväiset Helsingin yleiskaavan tavoitteiden kanssa. Kaupan ratkaisun kannalta oleellista on Helsingin osalta valtakunnankeskuksen ja muiden keskusta-alueiden sijainti ja rajaukset. Seudullisesti
merkittäviä keskustoja on Helsingin osalta merkitty enemmän kuin nyt
voimassa olevassa maakuntakaavassa, sillä Viikki, Kontula ja Vuosaari
sekä Östersundomin Sakarinmäki on lisätty seudullisesti merkittäviksi
keskustoiksi. Seudullisesti merkittävää kauppaa voidaan sijoittaa keskustatoimintojen alueille ilman mitoitusta tai laadun rajoitusta. Kaupan
säätelyn näkökulmasta merkittävin muutos Helsingin osalta ovat keskustojen ulkopuoliset laaturajoittamattomat kaupan alueet.
Östersundomin alueen maakuntakaavaratkaisu on osittain ristiriitainen
hyväksytyn Östersundomin yhteisen yleiskaavan kanssa ja sitä on syytä tarkistaa.
Tarkennustarpeet maakuntakaavan sisältöön
On erittäin tärkeää, että maakuntakaavan merkinnät eivät ole ristiriidassa Helsingin uuden yleiskaavan tai Östersundomin yhteisen yleiskaavan merkintöjen kanssa. Maakuntakaavan merkintöjen tulee mahdollistaa em. yleiskaavojen mukaisen maankäytön toteuttaminen.
Merkintöjen ja määräysten yleispiirteisen tulkinnan periaate on Helsingin kannalta erityisen tärkeää, koska maakuntakaavan esitystapa on
joissakin kohdissa tarkempi kuin Helsingin uudessa yleiskaavassa.
Kaavan yleispiirteisyyden tavoitteesta poiketen kaavassa on osoitettu
tarkoilla aluevarausmerkinnöillä virkistysalueet, Östersundomin virkistysalueet, suojelualueet, liikennealueet mm. satamat sekä puolustusvoimien alueet. Kartan kaavamääräyksistä ja kaavakartasta ei käy riittävän selvästi ilmi kaavan esitystapaa koskeva tavoite, että kaavamerkintöjä tulee tulkita yleispiirteisesti ja että kaavaan sisältyy oikeusvaikutteisia määräyksiä.
Jotta kaavan merkintöjä voidaan tulkita yleispiirteisesti, Helsingin seudun kartan määräysosioon tulee lisätä yleiset suunnittelumääräykset,
jotka löytyvät Merkinnät ja määräykset -asiakirjasta: “Maakuntakaavan
merkinnät ovat yleispiirteisiä. Maakuntakaavan yleispiirteisyys koskee
sekä kaavan sisältöä, esitystapaa että tulkintaa. Alueiden käytön ratkaisujen tulee tarkentua yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa. Kaavamääräykset on esitetty erillisessä Merkinnät ja määräykset -osiossa,
joka on oikeusvaikutteinen.” Helsingin seudun vaihemaakuntakaavan
kartassa todetaan nyt vain: Merkintöihin liittyy maakuntakaavamääräyksiä.
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Virkistysalueita ja Östersundomin virkistysalueita koskeviin kaavamääräyksiin tulee liittää kaavaselostuksen tulkintaohjeissa oleva lause:
“Rakentamisrajoituksesta huolimatta virkistysalueet ovat yleispiirteisiä
aluevarauksia, jotka tarkentuvat yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa.” Östersundomin virkistysalueiden osalta on lausuttu lisää lausunnon kohdassa “Östersundom”.
Helsingin osalta suojelualueisiin on otettu yleiskaavassa ja Helsingin
luonnonsuojeluohjelmassa jo rauhoitettuja ja lisäksi suojeltavaksi tarkoitettuja alueita. Suojelualueita on osoitettu myös ulkokunnissa Helsingin omistamille maille. Myös suojelualueiden määräykseen tulee ottaa lause: “Uusien suojelualueiden tarkka rajaus on selvitettävä tarkemmassa suunnittelussa.”
Helsingin ulkokunnissa sijaitsevista alueista merkittävin uusi luonnonsuojelualue-ehdotus on Kauhalan ulkoilualueelle sijoittuva 204 hehtaarin alue Kauhalan metsät ja suot. Alue rajautuu Ämmässuon kaatopaikkaan ja osa suojelualueeksi tarkoitetusta alueesta on asemakaavassa
varattu suojaviheralueeksi, jonka Helsingin kaupunki on myynyt HSY:lle
vuonna 2019. Suojelualueen tarkempi rajaus on tehtävä ottaen huomioon luonnonsuojeluarvot, virkistyskäyttötarpeet ja muun maankäytön
yhteensovittaminen. Suojelualueen rajaus tulee tarkistaa luontoarvojen
eikä maanomistus- ja kiinteistötietojen perusteella. Helsingin kaupungin
omistamalla alueella sijaitsee myös viljeltyjä peltoja ja läheisen asutuksen yksityis- ja rasiteteitä.
Helsingin omistaman, Lohjalla sijaitsevan, Outamon alueen rajausta on
maakuntakaavaehdotuksessa tarkistettu siten, että oppilaskodin alue
on kaupungin pyynnöstä pääosin poistettu luonnonsuojelualueen rajauksesta. Rajausta tulee kuitenkin tarkistaa vielä siten, että oppilaskotialueen etelärantaa ei merkitä suojelualueeksi, sillä alue on oppilaskodin toiminnan kannalta tärkeä.
Helsingin yleiskaavan ja merellisen strategian mukaisen virkistyskäytön
kehittäminen on Helsingin kannalta tärkeää. Vallisaari ja Kuninkaansaari tulee merkitä virkistyskäytön kohdealueiksi ja Itä-Villinki EP-merkinnän sijasta EP/v -merkinnällä vastaavasti kuin Melkki.
Liikenne
Uusimaa 2050 -kaavan liikkumisen ja logistiikan keskeiset tavoitteet ja
suunnitteluperiaatteet vastaavat hyvin Helsingin kaupungin tavoitteita
kestävän liikkumisen edistämiseksi ja kuljetusten toimivuuden turvaamiseksi seudulla. Ne antavat myös hyvät lähtökohdat maankäytön ja
liikenteen yhteensovittamiseen tähtäävälle jatkosuunnittelulle ja maankäytön tiivistämiselle.
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Kaavassa esitetty periaate, jossa Kehä III ja sen ulkopuolinen runkoverkko esitetään valtakunnallisesti merkittävinä maanteinä ja Kehä III:n
sisäpuolen tieverkolle, jonne runkoverkko ei enää ulotu, esitetään tavoitetila, vastaa hyvin Helsingin kaupungin tavoitteita. Kehä III:n runkoverkko-osuuden tulee jatkua Vuosaaren satamaan asti. Kehä III:n sisäpuolella kaavassa on käytetty Helsingin seudun tieverkon luokitus ja
palvelutasotavoitteet -selvityksen verkkoluokittelua, joka vastaa hyvin
Helsingin yleiskaavassa esitettyjä tie- ja katuverkon kehittämisperiaatteita. Selvitys laadittiin Liikenneviraston toimeksiannosta laajassa yhteistyössä Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien, HSL:n, Uudenmaan liiton ja Uudenmaan Ely-keskuksen kanssa. Työssä muodostettiin kaupunkien ja valtio-osapuolten yhteinen käsitys pääkaupunkiseudun tie- ja katuverkon jäsentelystä 2030 ja visio vuodelle 2050. Työssä
valtakunnallisesti merkittävät tiejaksot päättyvät Kehä III:een ja sen sisällä olevat maantiet määriteltiin joko seudullisesti merkittäviksi tiejaksoiksi tai ydinalueen lähestymisjaksoiksi. Maakuntakaavassa esitetty
ratkaisu on yhteneväinen myös Helsingin seudun MAL 2019 -suunnitelman liikennejärjestelmäratkaisun kanssa. On hyvä, että sekä maakunnan että seudun tason suunnitelmat ohjaavat kehitystä tarkoituksenmukaiseen suuntaan ja takaavat kunnille riittävän liikkumavaran.
Pyöräliikenne on huomioitu hyvin Uusimaa 2050 kaavan selostuksessa, mikä on erinomainen asia. Kehä I:n sisäpuolella on suuri potentiaali
saada autoliikenteestä siirtymää pyöräliikenteeseen ja näin helpottaa
myös autoliikenteen ruuhkia ja mahdollistaa sujuvampi autoliikenne pidemmillä seutumatkoilla, joita ei ole aina mahdollista kulkea pyörällä.
Kaavassa esitetyt raskaan liikenteen uudet taukopaikat ovat Helsingin
kaupungin ja koko Helsingin seudun kannalta erittäin tärkeitä. Taukopaikkojen toteutuksella on merkittävä vaikutus sekä elinkeinoelämän
toimintoihin ja kuljetuksiin että pääkaupunkiseudun koko liikennejärjestelmän toimivuuteen. Autoliikenteen liityntäpysäköintipaikkamerkinnät
vastaavat hyvin Helsingin liityntäpysäköinnin kehittämistavoitteita.
Hakamäentien ja Turunväylän välisen tieyhteyden merkintä on kaavakartassa väärässä paikassa Niemenmäen kohdalla.
Kauppa
Ehdotuksessa on kolme eri keskustamerkintää, valtakunnan keskus,
keskus ja pieni keskus. Kaikille keskusta-alueille voidaan sijoittaa merkitykseltään seudullista vähittäiskauppaa ilman rajoituksia. Kaikkien
keskusta-alueiden ja pääkaupunkiseudun ydinvyöhykkeen sekä taajamatoimintojen kehittämisvyöhykkeen sijainti, laajuus ja toteutustapa
täsmentyvät yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa. Tämä on tuotu
esiin myös oikeusvaikutteisessa Merkinnät ja määräykset -osiossa.
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Kaupan näkökulmasta merkittävin muutos Helsingin seudun vaihekaavassa Helsingin osalta ovat keskustojen ulkopuoliset kaupan alueet.
Östersundomin Sakarinmäen aluetta lukuun ottamatta näitä ei ole kaavaluonnoksessa enää rajattu tilaa vaativan kaupan toimialoille, kuten
aikaisemmin, vaan niillä sallitaan kaikkia kaupan laatuja. Laaturajoittamattoman kaupan alueen yksikkökoon (30 000 k-m2) poisto oli kuitenkin hyvä ratkaisu, sillä yksikköä tärkeämpää on kaupan alueen kokonaisuuden tarkastelu.
Suutarilan, Konalan ja Roihupellon alueille osoitetun vähittäiskaupan
ylärajoja on nostettu johtuen muutoksesta sallia näillä myös keskustamaista kauppaa. Maakuntakaavatasolla oleellista on ollut arvioida laaturajoittamattomien kaupan alueiden vaikutuksia maakuntakaavassa
määriteltyihin seudullisiin keskuksiin. Kuntakaavoituksessa on kuitenkin
olennaista arvioida näitä keskustojen ulkopuolisia kaupan alueita arkiasioinnin osalta paikallisen kävelysaavutettavuuden näkökulmasta sekä
lähialueen asukkaiden luoman kysynnän näkökulmasta. Jos nykyisille
kaupan alueille sijoittuu runsaasti keskustahakuista kauppaa, voi se
vaikeuttaa lähikeskustojen ja asuinalueiden lähipalvelujen kehittämistä.
Avainasemassa on siis kaupan tarvittavan volyymin salliminen lähialueiden keskustoissa.
Maakuntakaavan selostuksen mukaan yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa voidaan osoittaa tarvittaessa maakuntakaavaa tarkempia ja
tiukempia määräyksiä kaupalle. Tämä tulisi kirjata myös Helsingin seudun kartan oikeusvaikutteiseen Merkinnät ja määräykset -osioon.
Maakuntakaavan viherrakenne
Maakuntakaava tunnistaa viherrakenteen jatkuvuuden tarpeen, mikä
on hyvä asia. Koska maakuntakaavaehdotuksen tavoitevuosi ja Helsingin yleiskaavan tavoitevuosi on sama vuosi 2050, maakuntakaavan
viherrakennetta ei tule osoittaa Helsingin alueella tarkemmin kuin Helsingin uusi yleiskaava on osoittanut. Helsingin yleiskaavan toteuttaminen edellyttää kaupunkirakenteen ja viherrakenteen yhteensovittamista. Maakuntakaavan tavoitteet on otettu huomioon Helsingin uuden
yleiskaavan viherrakenteessa. Viheraluemerkintöjen siirtäminen sellaisinaan selvästi tarkemman mittakaavan Uudenmaan IV-vaihemaakuntakaavasta ei ole perusteltua eri maankäyttötarpeiden yhteensovittamisen tarpeen kanssa eikä ole linjassa kaavan strategisuudelle asetettujen tavoitteiden kanssa.
Helsingin saariston virkistyskäytön painopisteet ovat Helsingin yleiskaavan (2016) ja merellisen strategian (2019) mukaan seuraavissa
kohteissa: Isosaari, Vallisaari, Kuninkaansaari, Vasikkasaari, Suomenlinna ja Pihlajasaari. Villinki ja Itä–Villinki ovat myös jatkossa kehittäPostiosoite
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miskohteita. Kuninkaansaari ja Vallisaari Helsingin edustalla on osoitettu maakuntakaavaluonnoksessa samalla suojelumerkinnällä kuin
luonnonsuojelualueet. Helsingin yleiskaavassa ne ovat merellisen virkistyksen ja matkailun alueita. Nämä kohteet olisi perusteltua merkitä
myös virkistyskäytön kohdealueiksi, sillä ne ovat avautumassa virkistyskäytön saariksi, ja niissä on asemakaavoitus vireillä. Asemakaavoituksessa ja sen kanssa rinnan edenneessä luonnonsuojelulain mukaisen rauhoituspäätöksen valmistelussa on huomioitu alueen luontoarvot
ja alueelle esitetään merkittävän virkistyskäytön mahdollistavia luonnonsuojelualuerajauksia.
Itä-Villinki on merkitty kaavaehdotuksessa Puolustusvoimien alueeksi
(EP). Alue tulee osoittaa maakuntakaavassa vastaavasti kuin Melkki
merkinnällä EP/v (Puolustusvoimien alue, jonka toissijainen käyttö on
virkistys-, matkailu- ja koulutustoiminta). Alueelle on laadittu asemakaavaehdotus, jossa Itä-Villinki on osoitettu virkistykseen, loma-asumiseen ja matkailuun.
Seudun viherkehän tavoitteita pidetään hyvinä. Erityisesti virkistysverkoston seudullista jatkuvuutta pidetään koko seudun vetovoiman kannalta tärkeänä.
Kaavassa voitaisiin ottaa kantaa Uudenmaan läpi kulkevaan vaellusreittiin. Uudeltamaalta puuttuu pitkä yhtenäinen vaellusreitti joka palvelisi paikallisia ja matkailijoita. Reitti voisi lähteä Porvoosta ja päättyä
Hankoon. Välissä olisi mm. Nuuksion ja Sipoonkorven kansallispuistot,
Tuusulanjärven kulttuurikohteet, Fiskarsin Ruukkikylä ja paljon muuta.
Hyvin toteutettuna reitistä voisi helposti tulla kansainvälisesti tunnettu
vaellusreitti jota voitaisiin verrata esim. Karhunkierrokseen tai Santiago
de Compostelaan. Reitin monipuolisuus, palvelurakenne ja saavutettavuus olisivat omaa luokkaansa. Toteuttaminen olisi verrattain helppoa
jo olemassa olevien reittien ja palveluiden varaan ja reitti olisi myös raideyhteyksillä saavutettavissa.
Östersundom
Uusimaa-kaavan ehdotuksen ja hyväksytyn, Östersundomin kuntien
yhteisen yleiskaavan välillä on merkittävä ristiriita, joka tulee korjata.
Uusimaa-kaava 2050:n taajama- ja virkistysalueiden rajaukset Länsisalmessa tulisi muuttaa Östersundomin yleiskaavaa vastaaviksi.
Uusimaa-kaava on perustelujen mukaan ratkaistu hyväksytyn Östersundomin maakuntakaavan mukaisena. Muilta osin periaate on toimiva, mutta kaavojen eri aikajänne tulee ottaa huomioon. Östersundomin
hyväksytyn maakuntakaavan ja Uusimaa-kaavan ehdotuksen taajamaja viheraluerakenne Länsisalmessa ei vastaa yhteisen yleiskaavan ratkaisua. Östersundomin maakuntakaavan osalta ero oli perusteltu, kosPostiosoite
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ka kaavojen aikatähtäin oli erilainen, mutta Uusimaa-kaavan 2050 osalta ei. Yhteisessä yleiskaavassa on esitetty alueen kaupunki- ja viherrakenne tavoitevuonna 2060, mikä vastaa Uusimaa-kaavan 2050 aikatähtäintä.
Metron laajennuksen varaan rakentuva uusi Länsisalmen keskus on
yleiskaavassa sijoitettu tiiviisti tulevan Länsisalmen metroaseman yhteyteen, ja tärkeä Natura-alueet yhdistävä ekologinen yhteys ja merkittävin vihersormi on linjattu taajamarakenteen länsipuolelle suoraan
Mustavuoresta kohti Sipoonkorpea. Westerkullan kulttuurimaisemaalue ja ekologinen yhteys muodostavat arvokkaan maisemakokonaisuuden ja laajan seudullisesti merkittävän vihersormen. Tämä ratkaisu
on löydetty pitkän ja monivaiheisen suunnitteluprosessin ja useiden
selvitysten kautta.
Uusimaa-kaavassa Länsisalmen ja Östersundomin taajamarakenteen
osien väliin on osoitettu virkistysalue V1, joka merkitykseltään vastaa
edellä kuvattua yleiskaavan ekologista yhteyttä. Esitämme virkistysalueen osoittamista lännemmäksi, yleiskaavassa osoitettuun sijaintiin. V1merkinnän määräystä tulisi myös muuttaa siten, että alue tarkempien
selvitysten ja suunnitelmien perusteella voidaan sijoittaa toiseen paikkaan, kunhan ekologisen yhteyden jatkuvuus turvataan. Uusimaa-kaavan ehdotuksen ratkaisu ja V1-merkintään liittyvä MRL 33 § mukainen
rakentamisrajoitus voisi olla vahingollinen sekä Östersundomin yhteisen yleiskaavan, että Vantaan vireillä olevan yleiskaavan toteuttamisen
kannalta.
Östersundomin alueelle on osoitettu uusi keltainen aluevarausmerkintä,
joka on vaikeatulkintainen ja jolle ei ole määritelty käyttötarkoitusta.
Myös merkinnän alueellinen ulottuminen etäälle Natura-alueista on
merkillepantavaa.
Norrbergetin alueelle Porvoonväylän pohjoispuolelle suunnitellaan kiertotalouteen perustuvaa biotalousintegraattia. Alueen asemakaavoitus
on vireillä. Östersundomin yhteisessä yleiskaavassa alue on osoitettu
elinkeinotoiminnan alueena / teollisuusalueena ja Östersundomin maakuntakaavassa työpaikka-alueena. Uusimaa-kaavan ehdotuksessa keltainen aluevarausmerkintä ei osoita alueen tarkoitettua käyttöä. Sama
koskee Mt 170 / Kehä III risteyksen eteläpuoleista työpaikka-aluetta.
Alueiden tarkempi suunnittelu ja toteuttaminen yleiskaavan tavoitteiden
mukaisena tulee varmistaa myös maakuntakaavassa.
Länsisalmi-Majvik viheryhteystarve tulisi poistaa, koska alue tulee olemaan osa Östersundomin tiiveintä kaupunkia ja tiiviisti rakennettavassa
kaupunkiympäristössä lajiston liikkumismahdollisuudet ja yhteyden toimivuus osana ekologista verkostoa ovat rajalliset. Yleiskaavassa aluPostiosoite
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eelle on esitetty virkistysyhteystarve ja seudullinen rantaraitti, jonka tavoitteena on olla urbaani ja merellinen virkistysreitti.
On hyvä, että Vt7 uusi eritasoliittymä Östersundomin kohdalla on mukana maakuntakaavan toteuttamisohjelmassa.
Tekninen huolto
Suunniteltu voimajohto: Helsingin kaupungin, Fingrid Oyj:n ja Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa on parhaillaan käynnissä Länsimäki-Viikinmäki 400 kV:n sähkömaakaapelin yhteissuunnittelu. Johtokäytävälle
on vielä useita vaihtoehtoja, ja parhaillaan selvitetään, millaisilla suunnitelmilla, viranomaispäätöksillä, vaikutusarvioinneilla ja vuorovaikutuksella johtokäytävä voidaan sijoittaa herkkään ympäristöönsä. Suunnittelumääräystä ehdotetaan muutettavaksi muotoon: Voimajohdon sijainti
ja tekninen toteutus tarkentuvat yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa
ja viranomaismenettelyissä. Tarkemmassa suunnittelussa tulee turvata
linjauksen toteuttamismahdollisuudet.
Maakaasun runkoputki: Helsingin kaupungin ja Gasum Oy:n kesken on
suoritettu Helsinkiä halkovan korkeapaineisen kaasuputken siirtosuunnittelua Malmilla ja Oulunkylässä, minkä tarkoituksena on vapauttaa
putken varaamaa maapinta-alaa Helsingin uuden yleiskaavan osoittamaan kaupunkirakentamiseen. Vastaavia tarpeita kaasuputken siirtämiseen voi olla tulossa myös jatkossa. Maakuntakaavan suunnittelumääräystä ehdotetaan muutettavaksi muotoon: Korkeapaineisen maakaasun siirtoputken sijainti ja tekninen toteutus tarkentuvat yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ja viranomaismenettelyissä. Tarkemmassa suunnittelussa tulee turvata linjauksen toteuttamismahdollisuudet.
Raakavesitunneli: Pitkäkosken ja Vanhankaupungin vedenpuhdistuslaitosten välinen, seudullista vedenhankintaa ja -jakelua tulevaisuudessa
palveleva vesitunneli tulisi osoittaa Helsingin alueella olevalla v-merkinnällä. Merkinnän kuvausta tulisi täydentää kyseisen johtovälin nimellä, sillä se ei ole osa Päijänne-tunnelia. Tunnelille ei toistaiseksi ole
määritetty suunnittelumääräyksessä kerrottua, Päijänne-tunnelin tyyppistä suojavyöhykettä.
Teknisen huollon tunneli: Ehdotetaan uutta merkintää suunniteltaville
ylikunnallisille merkittäville maanalaisille teknisen huollon tunneleille:
Tunneleiden toteutettavuuden varmistaminen edellyttää kuntarajat ylittävää pitkäjänteistä maanalaisten tilojen tilavaraussuunnittelua.
Yhdyskuntateknisen huollon alue: ET-merkinnän piiriin tulisi ottaa myös
Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitoksen suunnitellun maanalaisen ja seutua palvelevan laajennuksen merkintä. Maanalaisen vedenpuhdistuslaitoksen sijoituspaikkaan vaikuttavat mm. korkeustasot, alueen kallioPostiosoite
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olosuhteet ja laitoksen tarvitsemat yhteydet. Merkinnän kuvaus tulisi
päivittää koskemaan myös tätä laitosta. Suunnittelu-määräys voi pysyä
ennallaan. Kaavaehdotuksessa Östersundomin jätevedenpuhdistamo
osoitetaan ET-kohdemerkinnällä Porvoonväylän pohjoispuolelle. Östersundomin yhteisessä yleiskaavassa jätevedenpuhdistamo on osoitettu
aluevarauksena kallioalueelle, joka sijoittuu Porvoonväylän pohjois- ja
eteläpuolelle. Maakuntakaavan kaavamerkinnän tulee mahdollistaa toteuttaminen väylän molemmille puolille. Puhdistamolta mereen johtavalle jätevesitunnelille on olemassa kaksi vaihtoehtoista linjausta. Ohjeellisen linjauksen sijainti tulee varmistaa HSY:ltä. Myös jätevedenpuhdistamolle johtavalle jätevesitunnelille on olemassa yhteystarve.
Melualueiden merkitseminen kaavakartalle on epätarkoituksenmukaista, sillä melualueet voivat muuttua esim. toiminnanharjoittajan kehitysnäkymien muuttuessa tai ympäristölupapäätösten myötä. Sen sijaan
esitetään harkittavaksi informaatio-tyyppistä merkintää. Kaavan laatimisajankohtana käytettävissä olevat melualueet voitaisiin esittää lähdeviitteineen osana kaavan selvitysaineistoa tai selostuksen liitekartoilla. Mikäli puolustusvoimien melualuetta koskien annetaan suunnittelumääräys, siihen tulisi palauttaa luonnosvaiheen määräys, joka ohjaa
toiminnanharjoittajaa siten, että sen toiminnasta aiheutuvat meluhäiriöt
ovat mahdollisimman vähäiset. Vastaavan määräyksen tulisi koskea
myös lentoasematoimintoja.
Käsittely
07.05.2019 Ehdotuksen mukaan
Palautusehdotus:
Mai Kivelä: Lausunto palautetaan valmisteluun, niin että siihen sisältyvät esitykset luontoalueiden suojelun heikennyksistä poistetaan.
Mai Kivelän palautusehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.
Vastaehdotus:
Nuutti Hyttinen: Lisätään kappaleeseen 3 uusi viimeinen lause: ”Osana
hiilineutraaliustavoitetta tulee huomioida esirakentamisesta ja rakentamisesta aiheutuvat päästöt ja keskittää rakentaminen sellaisille alueille,
joissa rakentaminen pystytään toteuttamaan pienimmillä kokonaispäästöillä.”
Kannattaja: Atte Kaleva
Vastaehdotus:
Nuutti Hyttinen: Lisätään tekstiin uusi kappale 8 nykyisten kappaleiden
7 ja 8 väliin, jolloin seuraavien kappaleiden numerointi siirtyy yhdellä
eteenpäin: ”Kaavassa on laiminlyöty kevytilmailun edellytysten varmisPostiosoite
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taminen liikennejärjestelmän osana koko kaava-alueella. Helsingin tulee yhteistyössä naapurikuntien kanssa varmistaa, että kevytilmailun
edellytykset pääkaupunkiseudulla turvataan ja siten mahdollistetaan ilmailualan sekä siihen liittyvien innovaatioiden kehitys.”
Kannattaja: Atte Kaleva
Vastaehdotus:
Nuutti Hyttinen: Poistetaan tekstistä pohjaesityksen kappale 12: ”Kaavan yleispiirteisyyden tavoitteesta poiketen kaavassa on osoitettu tarkoilla aluevarausmerkinnöillä virkistysalueet, Östersundomin virkistysalueet, suojelualueet, liikennealueet mm. satamat sekä puolustusvoimien alueet. Kartan kaavamääräyksistä ja kaavakartasta ei käy riittävän selvästi ilmi kaavan esitystapaa koskeva tavoite, että kaavamerkintöjä tulee tulkita yleispiirteisesti ja että kaavaan sisältyy oikeusvaikutteisia määräyksiä.”
Kannattaja: Atte Kaleva
Vastaehdotus:
Nuutti Hyttinen: Muutetaan pohjaesityksen kappaleen 19 ensimmäinen
lause ”Uusimaa 2050 -kaavan liikkumisen ja logistiikan keskeiset tavoitteet ja suunnitteluperiaatteet vastaavat hyvin Helsingin kaupungin tavoitteita kestävän liikkumisen edistämiseksi ja kuljetusten toimivuuden
turvaamiseksi seudulla.” muotoon ”Uusimaa 2050 -kaavan liikkumisen
ja logistiikan keskeiset tavoitteet ja suunnitteluperiaatteet vastaavat hyvin Helsingin kaupungin tavoitteita kestävän liikkumisen edistämiseksi
ja kuljetusten toimivuuden turvaamiseksi seudulla kevytilmailua lukuun
ottamatta.”
Kannattaja: Atte Kaleva
Vastaehdotus:
Nuutti Hyttinen: Lisätään pohjaesityksen kappaleen 20 loppuun lause:
”Tästä huolimatta on varmistettava liikenteen sujuva jatkuminen Kehä
III:lta keskeisiä väyliä pitkin Helsingin keskustaan asti ja kiinnitettävä
erityistä huomiota siihen, etteivät Helsingissä toimivien yritysten toimintaedellytykset vaarannu ja helsinkiläisten työssäkäynti Kehä III:n ulkopuolella on mahdollista myös tulevaisuudessa.”
Kannattaja: Atte Kaleva
Vastaehdotus:
Nuutti Hyttinen: Lisätään pohjaesityksen kappaleen 21 loppuun: ”Tavoitellun siirtymän autoliikenteestä pyöräliikenteeseen osalta on huomioitava realistisesti kaupunkilaisten eroavaisuudet fyysisen kunnon suhteen, liikuntarajoitteiset kaupunkilaiset sekä erityisesti vuodenaikojen
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vaikutus ja talvipyöräilyn olosuhteet Helsingissä. Kaupunkilaisten sujuva ja turvallinen liikkuminen on varmistettava myös lumisina ja liukkaina
vuodenaikoina. Samoin on varmistettava, että niille kaupunkilaisille, joiden terveydentila tai muut tekijät eivät mahdollista polkupyörällä liikkumista, taataan riittävät mahdollisuudet sujuvaan liikkumiseen myös Kehä I:n sisäpuolisella alueella.”
Kannattaja: Atte Kaleva
Vastaehdotus:
Nuutti Hyttinen: Lisätään pohjaesityksen kappaleen 22 loppuun: ”Liityntäpysäköinnin mahdollisuuksia keskeisten juna- ja metroasemien läheisyydessä tulee lisätä merkittävästi, jotta saadaan siirrettyä nykyistä
suurempi osa kehyskunnista Helsingin keskustaan suuntautuvasta
työmatkaliikenteestä raiteille Kehä III:n sisäpuolisella alueella.”
Kannattaja: Atte Kaleva
Vastaehdotus:
Nuutti Hyttinen: Lisätään tekstiin uusi kappale pohjaesityksen kappaleen 32 jälkeen: ”Malmin lentokentän alueen ainutlaatuiset luontoarvot
tulee huomioida Uusimaa-kaava 2050:n osana ja huomioida samassa
yhteydessä aluekokonaisuuden merkitys rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain näkökulmasta.”
Kannattaja: Atte Kaleva
1 äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisätään kappaleeseen 3 uusi viimeinen lause: ”Osana hiilineutraaliustavoitetta tulee huomioida esirakentamisesta ja rakentamisesta aiheutuvat päästöt ja keskittää rakentaminen sellaisille alueille,
joissa rakentaminen pystytään toteuttamaan pienimmillä kokonaispäästöillä.”
Jaa-äänet: 9
Eveliina Heinäluoma, Mai Kivelä, Jape Lovén, Amanda Pasanen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Anni Sinnemäki, Mikko
Särelä
Ei-äänet: 3
Sirpa Asko-Seljavaara, Nuutti Hyttinen, Atte Kaleva
Poissa: 1
Silvia Modig
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Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 9-3
(1 poissa).
2 äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisätään tekstiin uusi kappale 8 nykyisten kappaleiden 7 ja
8 väliin, jolloin seuraavien kappaleiden numerointi siirtyy yhdellä eteenpäin: ”Kaavassa on laiminlyöty kevytilmailun edellytysten varmistaminen liikennejärjestelmän osana koko kaava-alueella. Helsingin tulee yhteistyössä naapurikuntien kanssa varmistaa, että kevytilmailun edellytykset pääkaupunkiseudulla turvataan ja siten mahdollistetaan ilmailualan sekä siihen liittyvien innovaatioiden kehitys.”
Jaa-äänet: 9
Eveliina Heinäluoma, Mai Kivelä, Jape Lovén, Amanda Pasanen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Anni Sinnemäki, Mikko
Särelä
Ei-äänet: 3
Sirpa Asko-Seljavaara, Nuutti Hyttinen, Atte Kaleva
Poissa: 1
Silvia Modig
Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 9-3
(1 poissa).
3 äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Poistetaan tekstistä pohjaesityksen kappale 12: ”Kaavan
yleispiirteisyyden tavoitteesta poiketen kaavassa on osoitettu tarkoilla
aluevarausmerkinnöillä virkistysalueet, Östersundomin virkistysalueet,
suojelualueet, liikennealueet mm. satamat sekä puolustusvoimien alueet. Kartan kaavamääräyksistä ja kaavakartasta ei käy riittävän selvästi
ilmi kaavan esitystapaa koskeva tavoite, että kaavamerkintöjä tulee tulkita yleispiirteisesti ja että kaavaan sisältyy oikeusvaikutteisia määräyksiä.”
Jaa-äänet: 9
Eveliina Heinäluoma, Mai Kivelä, Jape Lovén, Amanda Pasanen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Anni Sinnemäki, Mikko
Särelä
Ei-äänet: 3
Sirpa Asko-Seljavaara, Nuutti Hyttinen, Atte Kaleva
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Poissa: 1
Silvia Modig
Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 9-3
(1 poissa).
4 äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Muutetaan pohjaesityksen kappaleen 19 ensimmäinen lause ”Uusimaa 2050 -kaavan liikkumisen ja logistiikan keskeiset tavoitteet
ja suunnitteluperiaatteet vastaavat hyvin Helsingin kaupungin tavoitteita
kestävän liikkumisen edistämiseksi ja kuljetusten toimivuuden turvaamiseksi seudulla.” muotoon ”Uusimaa 2050 -kaavan liikkumisen ja logistiikan keskeiset tavoitteet ja suunnitteluperiaatteet vastaavat hyvin
Helsingin kaupungin tavoitteita kestävän liikkumisen edistämiseksi ja
kuljetusten toimivuuden turvaamiseksi seudulla kevytilmailua lukuun ottamatta.”
Jaa-äänet: 9
Eveliina Heinäluoma, Mai Kivelä, Jape Lovén, Amanda Pasanen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Anni Sinnemäki, Mikko
Särelä
Ei-äänet: 3
Sirpa Asko-Seljavaara, Nuutti Hyttinen, Atte Kaleva
Poissa: 1
Silvia Modig
Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 9-3
(1 poissa).
5 äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisätään pohjaesityksen kappaleen 20 loppuun lause:
”Tästä huolimatta on varmistettava liikenteen sujuva jatkuminen Kehä
III:lta keskeisiä väyliä pitkin Helsingin keskustaan asti ja kiinnitettävä
erityistä huomiota siihen, etteivät Helsingissä toimivien yritysten toimintaedellytykset vaarannu ja helsinkiläisten työssäkäynti Kehä III:n ulkopuolella on mahdollista myös tulevaisuudessa.”
Jaa-äänet: 9
Eveliina Heinäluoma, Mai Kivelä, Jape Lovén, Amanda Pasanen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Anni Sinnemäki, Mikko
Särelä
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Ei-äänet: 3
Sirpa Asko-Seljavaara, Nuutti Hyttinen, Atte Kaleva
Poissa: 1
Silvia Modig
Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 9-3
(1 poissa).
6 äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisätään pohjaesityksen kappaleen 21 loppuun: ”Tavoitellun siirtymän autoliikenteestä pyöräliikenteeseen osalta on huomioitava
realistisesti kaupunkilaisten eroavaisuudet fyysisen kunnon suhteen,
liikuntarajoitteiset kaupunkilaiset sekä erityisesti vuodenaikojen vaikutus ja talvipyöräilyn olosuhteet Helsingissä. Kaupunkilaisten sujuva ja
turvallinen liikkuminen on varmistettava myös lumisina ja liukkaina
vuodenaikoina. Samoin on varmistettava, että niille kaupunkilaisille, joiden terveydentila tai muut tekijät eivät mahdollista polkupyörällä liikkumista, taataan riittävät mahdollisuudet sujuvaan liikkumiseen myös Kehä I:n sisäpuolisella alueella.”
Jaa-äänet: 9
Eveliina Heinäluoma, Mai Kivelä, Jape Lovén, Amanda Pasanen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Anni Sinnemäki, Mikko
Särelä
Ei-äänet: 3
Sirpa Asko-Seljavaara, Nuutti Hyttinen, Atte Kaleva
Poissa: 1
Silvia Modig
Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 9-3
(1 poissa).
7 äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisätään pohjaesityksen kappaleen 22 loppuun: ”Liityntäpysäköinnin mahdollisuuksia keskeisten juna- ja metroasemien läheisyydessä tulee lisätä merkittävästi, jotta saadaan siirrettyä nykyistä
suurempi osa kehyskunnista Helsingin keskustaan suuntautuvasta
työmatkaliikenteestä raiteille Kehä III:n sisäpuolisella alueella.”
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Jaa-äänet: 7
Mai Kivelä, Amanda Pasanen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Anni Sinnemäki, Mikko Särelä
Ei-äänet: 5
Sirpa Asko-Seljavaara, Eveliina Heinäluoma, Nuutti Hyttinen, Atte Kaleva, Jape Lovén
Poissa: 1
Silvia Modig
Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 7-5
(1 poissa).
8 äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisätään tekstiin uusi kappale pohjaesityksen kappaleen 32
jälkeen: ”Malmin lentokentän alueen ainutlaatuiset luontoarvot tulee
huomioida Uusimaa-kaava 2050:n osana ja huomioida samassa yhteydessä aluekokonaisuuden merkitys rakennusperinnön suojelemisesta
annetun lain näkökulmasta.”
Jaa-äänet: 9
Eveliina Heinäluoma, Mai Kivelä, Jape Lovén, Amanda Pasanen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Anni Sinnemäki, Mikko
Särelä
Ei-äänet: 3
Sirpa Asko-Seljavaara, Nuutti Hyttinen, Atte Kaleva
Poissa: 1
Silvia Modig
Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 9-3
(1 poissa).
16.04.2019 Pöydälle
13.11.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
06.11.2018 Pöydälle
27.03.2018 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan
20.03.2018 Pöydälle
Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen
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Lisätiedot
Heikki Salmikivi, tiimipäällikkö: 310 37483
heikki.salmikivi(a)hel.fi
Raisa Kiljunen-Siirola, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37209
raisa.kiljunen-siirola(a)hel.fi
Jouni Kilpinen, diplomi-insinööri, puhelin: 310 37251
jouni.kilpinen(a)hel.fi
Saija Miettinen-Tuoma, diplomi-insinööri, puhelin: 310 37374
saija.miettinentuoma(a)hel.fi

Kaupunginkanslia Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja 06.03.2017 § 13
HEL 2017-001704 T 10 03 00

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimesta vastaava apulaiskaupunginjohtaja päätti antaa Uudenmaan maakuntaliitolle seuraavan lausunnon:
Uusimaa-kaava laaditaan koko maakunnan alueelle ja sen aikatähtäin
on 2050. Maakuntakaava muodostuu strategisesta pitkän aikavälin rakennekaavasta ja kolmesta sitä tarkentavasta, seuduittain laadittavasta
vaihekaavasta. Helsinkiä koskisi Helsingin seudun vaihemaakuntakaava, joka laaditaan 14 kunnan alueelle. Kaavaprosessin aikataulu on
kunnianhimoinen. Valmis maakuntakaava pyritään saamaan hyväksytyksi maakuntavaltuustossa jo vuoden 2018 kuluessa. On tärkeä varmistaa, ettei kiireinen aikataulu aseta haasteita kaavan huolelliselle
valmistelulle. Oikeusvaikutuksia omaavien kaavamerkintöjen muuttaminen tai kokonaan kumoaminen edellyttää hyvää tietoa muutoksen
vaikutuksista yksityiskohtaisempaan suunnitteluun. Myös ehdotettu joidenkin edellisten vaihemaakuntakaavojen tarkkojen rajausten siirtäminen sellaisinaan strategisempaan kaavaan on asia, jonka vaikutukset
tulee selvittää tarkasti. Koska aikatähtäin on tulevaisuudessa, on varauduttava joustavuuteen. Yhteensovittaminen tulee tehdä kaavaluonnosvaiheessa yhteistyössä kuntien kanssa.
Tavoitteena on kehittää maakuntakaavasta entistä strategisempi muuttuvaan toimintaympäristöön soveltuva työkalu. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa todetaan, että maakuntakaavassa tullaan vetämään
suuret linjat maakunnan kehitykselle, eikä siinä käsitellä kuntien sisäisiä alueidenkäytön kysymyksiä. Tämä on hyvä lähtökohta. Nykyinen
monista päällekkäisistä vaihekaavoista koostuva maakuntakaavojen
kokonaisuus on vaikeasti hahmottuva ja usein jopa kuntien omia yleiskaavoja yksityiskohtaisempi. Uusimaa-kaava 2050 koostuu rakennekaavan lisäksi seuduittain laadittavista vaihekaavoista, joita voitaisiin
päivittää joustavasti. Myös vaihekaavoissa tulee pysyä riittävän yleiselPostiosoite
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lä tasolla, että ne eivät muodostu ristiriitaisiksi kuntien omien yleiskaavojen kanssa. Voisikin olla perusteltua kohdistaa oikeusvaikutukset
vain rakennekaavaan ja siinä esitettyihin tavoitteisiin, joita sitten havainnollistetaan tarkemmilla alueittaisilla tarkasteluilla.
Helsingin uusi yleiskaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa syksyllä 2016. Kaavan tavoitteena on mahdollistaa kaupungin kasvu ja rakentaa Helsingistä raideliikenteen verkostokaupunki. Helsingin yleiskaava
on Uusimaa-kaava 2050:n tavoitteiden mukainen, joten on tärkeää, että
uusi maakuntakaava ei ole ristiriidassa sen kanssa. Tämä voisi hidastaa asemakaavoitusta ja vaarantaa seudullisten asuntotuotantotavoitteiden saavuttamisen, mikä olisi haitallista koko maakunnalle. Kaavan
osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa on tunnistettu ahdas ja kallis
asuminen ongelmaksi erityisesti pääkaupunkiseudulla ja että tilanne
vaikuttaa koko maakunnan – ja sitä kautta koko Suomen – kilpailukykykyyn. Maakuntakaavassa tuleekin varmistaa riittävät kaavalliset edellytykset asuntotuotannon lisäämiselle erityisesti seudun ydinalueella.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa on nostettu esiin Uudenmaan
maakunnan suuri merkitys koko valtakunnan taloudelle ja vaikutusten
arvioinnin tärkeys. Tämä on tärkeä näkökulma. Maakuntakaavan strategisempi ote mahdollistaa valtakunnallisen ja ylimaakunnallisen näkökulman huomioimisen entistä paremmin, minkä myös tulisi olla tällä
suunnittelutasolla keskiössä. Strateginen lähestymistapa antaa hyvät
lähtökohdat myös valtioiden rajat ylittäville tarkasteluille.
On tärkeää, että uudesta maakuntakaavasta muodostuu joustava työkalu, joka pystyy ottamaan huomioon nopeatkin muutokset toimintaympäristössä. Kaavan tavoitteiden taustalla olevat muutostekijät on tunnistettu, mutta kaavan lähtökohdat vaikuttavat melko perinteisiltä. Kysymykseksi nousee, otetaanko esimerkiksi elinkeinoelämän tarpeet liittyen urbaanin toimintaympäristön kehittämiseen riittävällä tasolla huomioon. Lähtökohtana tulee olla tiivistyvä yhdyskuntarakenne ja raideliikenteeseen tukeutuva verkostokaupunki sekä keskuksien ja kantakaupungin roolin vahvistaminen.
Vuorovaikutus kaavaprosessin alussa on ollut monipuolista ja hyvää.
Helsinki toivoo, että myös kaavan jatkovalmistelussa käydään aktiivista
dialogia seudun toimijoiden ja erityisesti Helsingin kanssa. On myös
huolehdittava toimivasta yhteistyöstä seudun MAL-suunnittelun kanssa.
Tehtävät suunnitelmat eivät saa olla keskenään ristiriitaisia tai poiketa
esimerkiksi alueiden toteuttamisjärjestyksen suhteen.
Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024
hannu.hyttinen(a)hel.fi
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Kaupunkisuunnitteluvirasto 23.2.2017
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Uudenmaan maakuntaliitto pyytää lausuntoa Uusimaa-kaava 2050:n
osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.
Uusimaa-kaava laaditaan koko maakunnan alueelle ja sen aikatähtäin
on 2050. Maakuntakaava muodostuu strategisesta pitkän aikavälin rakennekaavasta ja kolmesta sitä tarkentavasta, seuduittain laadittavasta
vaihekaavasta. Helsinkiä koskisi Helsingin seudun vaihemaakuntakaava, joka laaditaan 14 kunnan alueelle. Kaavaprosessin aikataulu on
kunnianhimoinen. Valmis maakuntakaava pyritään saamaan hyväksytyksi maakuntavaltuustossa jo vuoden 2018 kuluessa. On tärkeä varmistaa, ettei kiireinen aikataulu aseta haasteita kaavan huolelliselle
valmistelulle. Oikeusvaikutuksia omaavien kaavamerkintöjen muuttaminen tai kokonaan kumoaminen edellyttää hyvää tietoa muutoksen
vaikutuksista yksityiskohtaisempaan suunnitteluun. Myös ehdotettu joidenkin edellisten vaihemaakuntakaavojen tarkkojen rajausten siirtäminen sellaisinaan strategisempaan kaavaan on asia, jonka vaikutukset
tulee selvittää tarkasti. Koska aikatähtäin on tulevaisuudessa, on varauduttava joustavuuteen. Yhteensovittaminen tulee tehdä kaavaluonnosvaiheessa yhteistyössä kuntien kanssa.
Tavoitteena on kehittää maakuntakaavasta entistä strategisempi muuttuvaan toimintaympäristöön soveltuva työkalu. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa todetaan, että maakuntakaavassa tullaan vetämään
suuret linjat maakunnan kehitykselle, eikä siinä käsitellä kuntien sisäisiä alueidenkäytön kysymyksiä. Tämä on hyvä lähtökohta. Nykyinen
monista päällekkäisistä vaihekaavoista koostuva maakuntakaavojen
kokonaisuus on vaikeasti hahmottuva ja usein jopa kuntien omia yleiskaavoja yksityiskohtaisempi. Uusimaa-kaava 2050 koostuu rakennekaavan lisäksi seuduittain laadittavista vaihekaavoista, joita voitaisiin
päivittää joustavasti. Myös vaihekaavoissa tulee pysyä riittävän yleisellä tasolla, että ne eivät muodostu ristiriitaisiksi kuntien omien yleiskaavojen kanssa. Voisikin olla perusteltua kohdistaa oikeusvaikutukset
vain rakennekaavaan ja siinä esitettyihin tavoitteisiin, joita sitten havainnollistetaan tarkemmilla alueittaisilla tarkasteluilla.
Helsingin uusi yleiskaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa syksyllä 2016. Kaavan tavoitteena on mahdollistaa kaupungin kasvu ja rakentaa Helsingistä raideliikenteen verkostokaupunki. Helsingin yleiskaava
on Uusimaa-kaava 2050:n tavoitteiden mukainen, joten on tärkeää, että
uusi maakuntakaava ei ole ristiriidassa sen kanssa. Tämä voisi hidastaa asemakaavoitusta ja vaarantaa seudullisten asuntotuotantotavoitPostiosoite
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teiden saavuttamisen, mikä olisi haitallista koko maakunnalle. Kaavan
osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa on tunnistettu ahdas ja kallis
asuminen ongelmaksi erityisesti pääkaupunkiseudulla ja että tilanne
vaikuttaa koko maakunnan – ja sitä kautta koko Suomen – kilpailukykykyyn. Maakuntakaavassa tuleekin varmistaa riittävät kaavalliset edellytykset asuntotuotannon lisäämiselle erityisesti seudun ydinalueella.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa on nostettu esiin Uudenmaan
maakunnan suuri merkitys koko valtakunnan taloudelle ja vaikutusten
arvioinnin tärkeys. Tämä on tärkeä näkökulma. Maakuntakaavan strategisempi ote mahdollistaa valtakunnallisen ja ylimaakunnallisen näkökulman huomioimisen entistä paremmin, minkä myös tulisi olla tällä
suunnittelutasolla keskiössä. Strateginen lähestymistapa antaa hyvät
lähtökohdat myös valtioiden rajat ylittäville tarkasteluille.
On tärkeää, että uudesta maakuntakaavasta muodostuu joustava työkalu, joka pystyy ottamaan huomioon nopeatkin muutokset toimintaympäristössä. Kaavan tavoitteiden taustalla olevat muutostekijät on tunnistettu, mutta kaavan lähtökohdat vaikuttavat melko perinteisiltä. Kysymykseksi nousee, otetaanko esimerkiksi elinkeinoelämän tarpeet liittyen urbaanin toimintaympäristön kehittämiseen riittävällä tasolla huomioon. Lähtökohtana tulee olla tiivistyvä yhdyskuntarakenne ja raideliikenteeseen tukeutuva verkostokaupunki sekä keskuksien ja kantakaupungin roolin vahvistaminen.
Vuorovaikutus kaavaprosessin alussa on ollut monipuolista ja hyvää.
Helsinki toivoo, että myös kaavan jatkovalmistelussa käydään aktiivista
dialogia seudun toimijoiden ja erityisesti Helsingin kanssa. On myös
huolehdittava toimivasta yhteistyöstä seudun MAL-suunnittelun kanssa.
Tehtävät suunnitelmat eivät saa olla keskenään ristiriitaisia tai poiketa
esimerkiksi alueiden toteuttamisjärjestyksen suhteen.
Lausuntopyyntö
Kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunkisuunnitteluvirastoa antamaan
asiasta lausunnon kaupunginhallitukselle 24.2.2017 mennessä.
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Lisätiedot
Heikki Salmikivi, yleiskaavasuunnittelija, puhelin: 310 37483
heikki.salmikivi(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

22/2019

176 (189)

Asia/22
27.05.2019

§ 407
Valtuutettu Eva Biaudetin toivomusponsi palkkakorjausmallin käyttöönottamisesta naisvaltaisilla matalapalkka-aloilla
HEL 2018-007313 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston
20.6.2018 hyväksymän toivomusponnen (Eva Biaudet) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimitti selvityksen ponnen ehdottajalle sekä
tiedoksi muille valtuutetuille.
Kaupunki tulee seuraamaan naisvaltaisten matalapalkka-alojen palkkakehitystä ja palkkaratkaisujen vaikutuksia palkkakehitykseen, mukaan
lukien tilapäinen henkilöstö, palkkakartoitusten laadinnan yhteydessä ja
arvioi palkankorotustarpeita eri perusteilla, mm sukupuolten välisen tasa-arvon näkökulmasta.
Käsittely
Vastaehdotus:
Marcus Rantala: Uusi kappale päätösehdotukseen:
"Kaupunki tulee seuraamaan naisvaltaisten matalapalkka-alojen palkkakehitystä ja palkkaratkaisujen vaikutuksia palkkakehitykseen, mukaan lukien tilapäinen henkilöstö, palkkakartoitusten laadinnan yhteydessä ja arvioi palkankorotustarpeita eri perusteilla, mm sukupuolten
välisen tasa-arvon näkökulmasta."
Kannattaja: Veronika Honkasalo
Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Marcus Rantalan vastaehdotuksen mukaisesti muutetun esityksen.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Asta Enroos, va. henkilöstöjohtaja, puhelin: 310 36420
asta.enroos(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Otteet
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Ote
Ponnen ehdottaja

Otteen liitteet
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus
Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston
20.6.2018 hyväksymän toivomusponnen (Eva Biaudet) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä
tiedoksi muille valtuutetuille.
Esittelijän perustelut
Hyväksyessään arviointikertomuksen 20.6.2018 kaupunginvaltuusto
edellytti hyväksymässään toivomusponnessa, että kaupunki kiireisesti
selvittää miten voidaan kaupungilla ottaa käyttöön palkkakorjausmalli
naisvaltaisilla matalapalkka-aloilla Vantaan esimerkin mukaisesti sekä
millaisia taloudellisia ja muita vaikutuksia tällä olisi kaupungin talousarvioon ja palvelutasoon. Ponnessa viitattiin Vantaan kaupungin palkkakorjausmalliin naisvaltaisilla matalapalkka-aloilla. Vantaan mallissa
vuoden 2019 järjestelyerien yhteydessä palkankorotuksissa painotettiin
perustason lastentarhanopettajien tehtävien sekä sosiaaliohjauksen
tehtävien palkankorotuksia.
Helsingissä tehtiin vuonna 2019 palkkaratkaisuja järjestelyeristä ja lisäksi palkkoja korotettiin kaupungin palkkakehityssuunnitelman mukaisesti. Vuoden 2019 aikana kaupunki on kohdentanut sekä järjestelyeristä että palkkakehityssuunnitelmasta merkittäviä osia naisvaltaisiin
matalapalkka-aloihin.
Vuoden 2019 järjestelyeriä ja vuoden 2019 aikana toteutettavan palkkakehityssuunnitelman mukaisia palkankorotuksia suunnattiin naisvaltaisille aloille, kuten lastentarhanopettajille, lastenhoitajille, perhepäivähoitajille, varhaiskasvatuksen esimiehille sekä kotihoidon ja sosiaalityön erilaisiin tehtäviin. Korotukset perustuvat toimialoilla ja liikelaitoksissa tehtyihin tarvekartoituksiin. Järjestelyerissä on lisäksi huomioitu
henkilöstöjärjestöjen näkemykset.
Lopuksi kaupunginhallitus toteaa, että kun palkkakehityssuunnitelman
toteuttamista jatketaan myös tulevina vuosina, luo se hyvät edellytykset
arvioida palkankorotustarpeita eri perusteilla, kuten palkkakilpailukyvyn
ja osaavan henkilöstön saatavuuden näkökulmasta.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
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Asta Enroos, va. henkilöstöjohtaja, puhelin: 310 36420
asta.enroos(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Otteet
Ote
Ponnen ehdottaja

Otteen liitteet
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 20.05.2019 § 378
HEL 2018-007313 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.
Käsittely
20.05.2019 Pöydälle
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Silja Borgarsdottir Sandelinin ehdotuksesta.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Asta Enroos, va. henkilöstöjohtaja, puhelin: 310 36420
asta.enroos(a)hel.fi
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§ 408
Kaupunginvaltuuston 22.5.2019 tekemien päätösten täytäntöönpano
Päätös
Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 22.5.2019 tekemät
päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:
1-2, 10, 12- Ei toimenpidettä.
15, 18-20,
22-23, 2931, 33, 36
3-4

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille ja Helsingin käräjäoikeudelle.

5

Kaupunginhallitus kehottaa kaupunkiympäristön toimialaa
laatimaan hankkeesta erillisen kustannusseurantaraportin, jossa arvioidaan kustannusarvion toteutumista hankkeen kaikissa eri vaiheissa ja mahdollisiin poikkeamiin
johtaneita syitä. Raportti luovutetaan pormestarille perusparannuksen valmistuttua.
Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja
yleisten alueiden jaostolle sekä kasvatus- ja koulutuslautakunnalle.

6

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle sekä Museovirastolle (kulttuuriympäristön suojelu).
Tiedoksi kaupunkiympäristön toimialalle, kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, kaupunginmuseolle sekä pelastuslautakunnalle.

7
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ne –kuntayhtymälle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut
–kuntayhtymälle sekä Museovirastolle (kulttuuriympäristön suojelu).
Tiedoksi kaupunkiympäristön toimialalle, kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle sekä kaupunginmuseolle.
8

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Sähköverkko Oy:lle sekä Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymälle.
Tiedoksi kaupunkiympäristön toimialalle, kaupunkiympäristölautakunnalle, asemakaavoitukselle, kaupunginmuseolle sekä pelastuslautakunnalle (nämä esityksellä otteissa).

9

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Sähköverkko Oy:lle sekä Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle.
Tiedoksi kaupunkiympäristön toimialalle, kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle sekä pelastuslaitokselle.

5, 11, 16, Toivomusponnet kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.
17, 24, 25
21

Asia palautetaan kaupunginkansliaan uudelleen valmisteltavaksi.

26-28, 32, Asia esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle 5.6.2019.
34-35, 37
38-44

Aloitteet kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.
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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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§ 409
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston päätöksen 17.05.2019 § 121 ottaminen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi
HEL 2019-004664 T 03 01 02

Päätös
Kaupunginhallitus päätti ottaa käsiteltäväkseen kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston päätöksen 17.05.2019 § 121 koskien hallintokantelua kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat –
palvelukokonaisuuden rakennusvalvontapalveluiden toiminnasta.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Toni Mäki, kaupunginasiamies, puhelin: 310 21258
toni.maki(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Asian tausta
Kantelijana toiminut kuntalainen teki 18.11.2018 lähettämässään sähköpostikirjelmässä hallintokantelun neljästä kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat –palvelukokonaisuuden rakennusvalvontapalveluiden viranhaltijasta.
Kantelu koskee rakennusvalvontapalveluiden viranhaltijoiden menettelyä 14.8.2018 suoritetun tarkastuskäynnin toteuttamisessa, tarkastuslausunnon laadinnassa, kantelijan kysymyksiin vastaamisessa sekä aiemmin tehdyn kantelun käsittelyssä.
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto käsitteli kanteluasian ja antoi kanteluasiaan ratkaisunsa päätöksellään 17.05.2019 §
121.
Asian ottaminen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi
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Ympäristö- ja lupajaosto on päätöksellään ottanut kantaa kantelun kohteena olevien viranhaltijoiden menettelyyn ja todennut, että kolmen viranhaltijan toiminta ei ole ollut moitteetonta. Ympäristö- ja lupajaosto on
todennut yhden viranhaltijan olleen osittain jäävi vastaamaan hallintokanteluun. Jaosto on kehottanut korjaamaan tarkastuspöytäkirjojen laatutasoa sekä velvoittanut vastaamaan kantelijan esittämiin kysymyksiin.
Ympäristö- ja lupajaoston päätös on perusteltua ottaa kaupunginhallituksen käsiteltäväksi sen arvioimiseksi, onko jaoston päätös perusteltu
hallintolain edellyttämällä tavalla ja onko päätöksessä tehty arvio viranhaltijoiden menettelystä lainsäädännön mukainen.
Ympäristö- ja lupajaoston päätöksessä ei ole selkeästi mainittu päätöksen oikeudellisia perusteita eikä päätöksenteossa sovellettuja säännöksiä. Päätöksessä ei ole myöskään tarkemmin kuvattu, mitkä seikat
ja selvitykset ovat vaikuttaneet ratkaisuun. Päätöksessä ei ole tarkemmin todettu, miltä osin kantelun kohteena olevien viranhaltijoiden toiminta on ollut virheellistä tai lainsäädännön vastaista. Jaosto on todennut yhden viranhaltijan olleen osittain jäävi käsittelemään hallintokantelua, vaikka lainsäädäntö ei tunne osittaisen esteellisyyden mahdollisuutta.
Hallintokantelun käsittelyyn sovelletaan hallintolakia. Hallintolain 53 b
§:n 2 momentin mukaan hallintokantelua käsiteltäessä on noudatettava
hyvän hallinnon perusteita ja turvattava niiden henkilöiden oikeudet, joita asia välittömästi koskee.
Viranhaltijan esteellisyydestä säädetään hallintolain 27-30 §:ssä ja kuntalain 97 §:ssä.
Hallintolain 45 §:n 1 momentin mukaan päätös on perusteltava. Perusteluissa on ilmoitettava, mitkä seikat ja selvitykset ovat vaikuttaneet
ratkaisuun sekä mainittava sovelletut säännökset.
Otto-oikeutta koskeva sääntely ja toimivalta
Kuntalain 92 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja ja hallintosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen
viranomainen on tehnyt päätöksen.
Kuntalain 92 §:n 5 momentin mukaan ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia asioita. Kanteluasian
käsittelyssä ei kuitenkaan ole kyse 5 momentissa tarkoitetuista erityisPostiosoite
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lainsäädäntöön perustuvista lupa- tai valvonta-asioista, vaan kunnan
yleiseen hallintoon kuuluvasta asiasta, johon kaupunginhallituksen ottooikeus ulottuu.
Hallintosäännön 19 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallitus tai pormestari voi ottaa kaupunginhallituksen käsiteltäväksi asian, jossa sen alainen toimielin tai viranhaltija on tehnyt päätöksen.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Toni Mäki, kaupunginasiamies, puhelin: 310 21258
toni.maki(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Tiedoksi
Kaupunkiympäristön toimiala

Päätöshistoria
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto 03.05.2019 § 99
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§ 410
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
Päätös
Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa
seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 21
kaupunginhallituksen jaostot
- konsernijaosto
- elinkeinojaosto
tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta
lautakunnat ja niiden jaostot
kasvatus- ja koulutuslautakunta
- suomenkielinen jaosto
- ruotsinkielinen jaosto
kaupunkiympäristölautakunta
- ympäristö- ja lupajaosto
- rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
pelastuslautakunta
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
- kulttuuri- ja kirjastojaosto
- liikuntajaosto
- nuorisojaosto
sosiaali- ja terveyslautakunta
- sosiaali- ja terveysjaosto

21.5.2019

21.5.2019

21.5.2019
23.5.2019

johtokunnat
- palvelukeskusliikelaitos
- taloushallintopalveluliikelaitos
- työterveysliikelaitos
- rakentamispalveluliikelaitos
- liikenneliikelaitos

20.5.2019
23.5.2019

keskusvaalilautakunta yleishallinnon osalta

24.5.2019

pormestari
apulaispormestarit
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- kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
- kaupunkiympäristön toimiala
- kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
- sosiaali- ja terveystoimiala
kaupunginkanslian viranhaltijat
henkilöstökassatoimikunta
Lisäksi kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen ympäristö- ja lupajaostossa 17.5.2019 käsiteltyjä asioita, pois lukien § 121.
Käsittely
Päätösehdotuksen viimeisessä kappaleessa mainitun jaoston nimi korjattiin teknisenä korjauksena.
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
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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MUUTOKSENHAKUOHJEET
1
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Pöytäkirjan 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 401,
402, 403, 404, 406, 407, 408, 409 ja 410 §:t.
Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian
valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §
2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Pöytäkirjan 396, 397, 398, 399, 400 ja 405 §:t.
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä
 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon
määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän
kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on
nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen
päivän kuluttua viestin lähettämisestä.
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Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä,
joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.
Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:
Sähköpostiosoite: helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava






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

Jan Vapaavuori
puheenjohtaja

Jenni Björksten
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Pia Pakarinen

Nasima Razmyar

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 04.06.2019.
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