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§ 452
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätös
Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.
Samalla kaupunginhallitus päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Veronika
Honkasalon ja Kaisa Hernbergin sekä varatarkastajiksi Marcus Rantalan ja Mikko Särelän.
Käsittely
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuksesta
valita pöytäkirjantarkastajaksi Paavo Arhinmäen sijasta Veronika Honkasalon sekä varatarkastajaksi Anni Sinnemäen sijasta Mikko Särelän.
Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

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

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 453
Helsingin kaupungin kiinteistöpoliittinen ohjelma ja sisäilmaohjelma
sekä näiden toteutusohjelma
HEL 2018-012640 T 00 01 01

Päätös
Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.
Käsittely
Asian aikana kuultavana oli tekninen johtaja Jaakko Stauffer. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle puheenjohtajan ehdotuksesta.
Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori
Lisätiedot
Olli Lahtinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36055
olli.lahtinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevan Helsingin kaupungin kiinteistöpoliittisen ohjelman, sisäilmaohjelman 2018-2028 ja näiden asiakirjojen toteutusohjelman ohjeellisina asiakirjoina Helsingin kaupunkistrategia 2017-2021:ssä asetettujen tavoitteiden toteuttamiseksi.
Kaupunkiympäristön toimiala vastaa kiinteistöpoliittisen ohjelman ja sisäilmaohjelman toteuttamisesta yhteistyössä muiden toimialojen ja
kaupunginkanslian kanssa.
Kokonaisuuden koordinaatiota varten nimetään erillinen työryhmä, ja
sen toteuttamista seurataan kaupunkitasolla osana toiminnan ja talouden seurantamenettelyä. Kaupunkiympäristön toimiala huolehtii toimenpiteiden seurannan järjestämisestä.
Lisäksi kaupunginhallitus edellyttää, että kiinteistöstrategia tuodaan
kaupunginhallituksen päätettäväksi vuoden 2019 loppuun mennessä.
Strategisena päämääränä tulee olla rakennetun omaisuuden arvon pitPostiosoite
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käaikainen säilyminen. Strategian tulee luoda suuntaviivat toteuttaa ja
ylläpitää laadultaan, aikataulultaan ja taloudeltaan hallittuja, terveellisiä,
turvallisia rakennuksia, jotka täyttävät kaupungin ilmastotavoitteet. Strategian tulee perustua olemassa olevan rakennuskannan sekä rakennushankkeiden kaavallisten edellytysten, toiminnan mitoittamisen,
suunnittelun, toteuttamisen sekä ylläpidon nykytilan ja ongelmakohtien
analysointiin. Kaupunginkanslia yhdessä kaupunkiympäristön toimialan
kanssa laatii tarkemmat määritteet strategiatyöskentelyn toteuttamiselle.
Esittelijän perustelut
Kiinteistöstrategiakokonaisuus on yksi seitsemästä kaupunkistrategian
kärkihankkeesta. Sillä on kytkentöjä muihin strategisiin suunnitelmiin,
kuten maapoliittiseen strategiaan, ja se ottaa huomioon myös hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelmassa asetetut tavoitteet.
Kaupunginhallituksen käsittelyyn valmistunut kiinteistöpoliittinen ohjelma on yhdistelmä tavoitteista ja toimenpiteistä, joiden toteutukseen on
ajankohtaista ryhtyä. Sen rinnalla tuodaan päätöksentekoon erillisenä
asiakirjana sisäilmaohjelma 2018-2028. Kiinteistöpoliittisella ohjelmalla
ja sisäilmaohjelmalla on yhteinen toteutusohjelma. Esityksen mukaan
kaupunginhallitus hyväksyy nämä asiakirjat ohjeellisena noudatettaviksi.
Vuoden 2019 loppuun mennessä valmistellaan tehdyn työn pohjalta
luonnos kiinteistöstrategiaksi.
Kaupungilla on huomattava kiinteistövarallisuus, jonka ensisijainen
käyttötarkoitus on palvelutuotannon mahdollistaminen. Tilatarpeet ovat
kehittyvässä kaupungissa muuttuvia. Tavoitteena on ohjata toimitilojen
ja niiden hallinnan kehittämistä. Toimivan tilaprosessin ja läpinäkyvän
tilakustannusmallin kautta kaupungin palveluverkko saadaan ohjattua
tarkoituksenmukaisiin toimitiloihin.
Kiinteistöpoliittisen ohjelman omistajapoliittisissa linjauksissa määritellään tilojen hankinnan ja niistä luopumisen periaatteet. Ohjelmassa esitetään luopumista sellaisista tiloista, joita ei tarvita omassa palvelutuotannossa ja joiden omistamiseen ei liity muita strategisia syitä tai pitkän
tähtäimen palvelutilatarpeita. Samalla kuitenkin on tarkoitus parantaa
kaupungin omistamien kulttuurihistoriallisesti tai rakennustaiteellisesti
arvokkaiden tilojen säilymistä.
Omistajapoliittiset linjaukset koskevat Helsinki-konsernin koko tilaomaisuutta lukuun ottamatta markkinoilla toimivia yhtiöitä. Sen ulkopuolelle
on rajattu asuntoasiat sekä maaomaisuuden hallintaan liittyvät asiat.
Kaupunginhallitus hyväksyi 1.4.2019 tontinluovutusta koskevat linjaukPostiosoite
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set ja niitä tarkentavat soveltamisohjeet. Kaupungin maanhankintaa ja
muita maapoliittisia toimenpiteitä koskevat linjaukset valmistellaan kaupunginhallitukselle toisessa vaiheessa.
Sisäilmaongelmien ratkaisemisen toimintamallia tulee uudistaa. Tavoitteena on selkeä ja sujuva, viestinnältään avoin, aktiivinen ja luotettava
prosessi, jossa tilojen käyttäjät otetaan mukaan ratkaisujen hakemiseen. Uutta toimintamallia kuvataan sisäilmaohjelma 2018-2028 -asiakirjassa. Sitä on tarkoitus tarkistaa kaupunkistrategiakauden päättyessä vuonna 2021. Sisäilmaohjelman toimenpiteet, aikataulut ja vastuut
esitetään kiinteistöpoliittisen ohjelman ja sisäilmaohjelman yhteisessä
toteutusohjelmassa.
Sisäilmaohjelmassa on tunnistettu rakennusten sisäilmaongelmiin vaikuttavia tekijöitä. Vanhan rakennuskannan korjausvelan arvioidaan
olevan noin 1,25 miljardia euroa. 1960-1980 -luvuilla rakennetuissa rakennuksissa todetaan olevan nykytiedon valossa paljon riskirakenteita.
Riskien toteutuessa aiheutuu myös sisäilmaongelmia. Kiinteistöpoliittisen ohjelman avulla kohdistetaan toimenpiteitä kaupungin omistaman
rakennuskannan kunnossapitoon ja korjauksiin niin, että korjausvelkaa
kyetään lyhentämään.
Korjaushankkeita ja korjaavia uudishankkeita on painotettu koulujen ja
päiväkotien käyttämissä kiinteistöissä. Investointiohjelmassa on vuosille 2019-2023 varattu 780 miljoonaa euroa 70 hankkeeseen.
Sisäilmaohjelman liitteenä on vuoteen 2027 saakka ulottuva listaus
koulujen, päiväkotien ja leikkipuistorakennusten korvaavista uudisrakennushankkeista ja korjaushankkeista, joiden kustannusarvio kohoaa
yhteensä 1,325 miljardiin euroon.
Kiinteistöpoliittisen ohjelman ja sisäilmaohjelman toteuttamiseksi on
tarpeen jatkaa toimialat ylittävää yhteistyötä kokonaisuuteen kuuluvien
hankkeiden koordinoimiseksi.
Asian vireilletulo ja tausta
Kaupunginvaltuusto hyväksyi 27.9.2017 kaupunkistrategian kaudelle
2017-2021. Siinä todetaan muun muassa, että:
"Kaupunki laatii kiinteistöstrategian, jossa linjataan kaupungin kiinteistöjen suunnittelua, rakennuttamista, rakentamista, ylläpitoa ja omistamista. Strategia sisältää suunnitelman sisäilmaongelmista kärsivien
koulujen, päiväkotien ja leikkipuistojen rakennusten korjaamisesta tai
korvaamisesta uusilla rakennuksilla.
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Tavoitteena on kiinteistökannan laadun parantamisen, laaturiskien hallinnan parantamisen mm. elinkaarimallilla ja sisäilmaongelmien vähentämisen ohella tilatehokkuuden edistäminen ja tyhjiksi jääneiden arvorakennusten parempi hyödyntäminen."
Kaupungin johtoryhmä käynnisti kiinteistöstrategian valmistelun
13.11.2017 ja määritteli työn tavoitteet. Kiinteistöstrategiaa on valmisteltu toimialojen yhteisessä työryhmässä kaupunkiympäristötoimialan
vetämänä. Työryhmä sai jatkovalmisteluohjeita kaupungin johtoryhmässä 5.11.2018 ja tuloksia esiteltiin kaupunginvaltuuston seminaarissa 31.1.2019.
Strategiatyön tuloksena syntyi kiinteistöpoliittinen ohjelma, joka koostuu
toimitilojen hallinnan kehittämisohjelmasta ja toimitilaomaisuuden omistajapoliittisista linjauksista. Palvelutuotannon käytössä olevaa tilakantaa ylläpidetään ja kehitetään toimitilaohjelman linjauksia noudattaen.
Omistajapoliittisissa linjauksissa määritellään tilojen hankinnan ja niistä
luopumisen periaatteet.
Kiinteistöpoliittisessa ohjelmassa otetaan kantaa myös tilojen avaamiseen asukaskäyttöön käytännön toimien tasolla. Omavalvontaista käyttöä edistetään muun muassa sähköisen lukituksen ja kulunvalvonnan
keinoin. Kaupungin tilojen asukaskäytön periaatteet on hyväksytty kaupunginhallituksessa 20.8.2018 (§ 505).
Kaupungin käytössä olevien tilojen terveellisyyteen ja turvallisuuteen
kiinnitetään huomiota. Sisäilmaongelmista kärsivien koulujen, päiväkotien ja leikkipuistojen sekä muiden rakennusten korjaamisesta tai mahdollisesta korvaamisesta uusilla tiloilla on laadittu suunnitelma ja toteutusohjelma rinnan kiinteistöpoliittisen ohjelman kanssa. Sisäilmaohjelma 2018-2028 kuvaa nykytilanteen ja asiat, joita ongelmien ratkaisemiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi tulee tehdä.
Kiinteistöpoliittisen ohjelman toteutusohjelmassa kuvataan ja tarkennetaan molempien ohjelma-asiakirjojen toteutus- ja seurantatapa sekä toteutuksen vastuutahot. Esitettyjä toimenpiteitä on yhteensä 74 kappaletta.
Kiinteistöpoliittisen ohjelman keskeiset linjaukset
Kiinteistöpoliittisen ohjelman keskeiset linjaukset on koottu 1. lukuun:
Ennakoiva tilaprosessi
 ennakoimme väestön ja palveluiden käytön muutosten vaikutukset
tilatarpeisiin
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 ennakoimme rakennusten kunnosta johtuvia korjaustarpeita pitkän
tähtäimen suunnittelulla
 edistämme asukkaiden osallisuutta avaamalla tiloja asukaskäyttöön
 otamme käyttöön paremmin toimintaprosesseja tukevia tietojärjestelmiä
Terveelliset ja turvalliset toimitilat
 varmistamme, että rakennusten kuluminen ja rakennusten vaatimat
investoinnit ovat tasapainossa
 parannamme rakennusten ylläpitoa, kunnon arviointia ja kunnossapitoa
 parannamme rakentamisen laatua
 kehitämme sisäilmaongelmien ratkaisuprosessia sujuvammaksi,
avoimemmaksi ja luotettavammaksi
Rakennusten energiatehokkuus ja ilmastomuutoksen hillintä
Toimitaan kiinteistöjen ylläpidossa, korjaamisessa ja uudisrakentamisessa niin, että Hiilineutraali Helsinki 2035 ohjelman määrittämät tavoitteet vähintään toteutuvat, esimerkiksi seuraavin tavoin:
 pidämme huolta, että olemme omissa rakentamishankkeissamme
energiatehokkaampia kuin kansallinen määräystaso edellyttää
 parannamme energiatehokkuutta kaupungin rakennuskannassa
 vähennämme rakentamisen ja rakennusten käytön ilmastopäästöjä
Läpinäkyvät ja ymmärrettävät tilakustannukset
 uudistamme sisäisen vuokran mallin
 tehostamme tilankäyttöä
 lisäämme tilojen väliaikaiskäyttöä
Omistajapoliittiset linjaukset
 harjoitamme aktiivista omistajapolitiikkaa luopumalla niistä tiloista,
joita ei tarvita omassa palvelutuotannossa ja joiden omistamiseen ei
liity muita strategisia syitä tai pitkän tähtäimen palvelutilatarpeita.
Muita strategisia syitä voivat olla monipuolisen kaupunkikulttuurin
kehittäminen, jonkin alueen elävöittäminen ja kehittäminen tietyn
kiinteistön avulla, tavoite pitää rakennustaiteellisesti ja historiallisesti
arvokkaita rakennuksia kunnossa silloin kun muuta omistajaa ei
löydy tai jonkun kokonaisuuden turvaaminen nimenomaan julkisessa yleisessä käytössä. Monipuolisen käytön kehittäminen voi olla
joko väliaikaista tai pysyvää ja tarvittaessa siinä voidaan käyttää
kaupungin kiinteistöyhtiömallia.
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 määrittelemme palvelutilojen hankinnan periaatteet sekä tiloista
luopumisen periaatteet
 parannamme kaupungin omistamien kulttuurihistoriallisesti ja rakennustaiteellisesti arvokkaiden rakennusten säilymistä edistäviä
toimintatapoja
Lautakuntien lausunnot
Kaikilta toimialalautakunnilta pyydettiin lausunnot kiinteistöstrategian
luonnoksesta ja sisäilmaohjelmasta. Toteutusohjelma ei ollut lausuntovaiheessa vielä mukana. Kiinteistöpoliittisen ohjelman perusteluihin on
lisätty keskeinen sisältö lausunnoista, jotka sisältyvät kokonaisuudessaan päätöshistoriaan.
Lautakuntien kannanotoista käy ilmi kiinteistöstrategian keskeinen
merkitys ja linjausten tarve. Palvelutilojen määrä, kattavuus, niiden terveellisyys ja turvallisuus, tilojen hankintaprosessin toimivuus ja yleisön
käyttöön soveltuvien tilojen erityisnäkökohdat, energiakysymykset ja
kaupunkirakentamisen laatukysymykset nousevat esiin.
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta (15.1.2019) kannattaa kaupungin sisäisen vuokramallin uudistamista poikkihallinnollisen valmistelun kautta. Lautakunta katsoo, että uudelle vuokramallille on asetettu hyvät tavoitteet.
Lautakunnan mielestä tulisi varata resursseja ja määrärahaa käytettäväksi muutoksiin, joilla edistettäisiin tilojen saamista asukaskäyttöön ja
omavalvontaiseen käyttöön muutenkin kuin uudisrakennus- ja peruskorjaushankkeiden yhteydessä. Etenemistä tulisi koordinoida kaupunkitasolla.
Kiinteistöjen ylläpidon resursoinnissa tulisi huomioida myös liikunnan
palvelukokonaisuuden ylläpitämät kiinteistöt.
Kaupunkiympäristölautakunta
Kaupunkiympäristölautakunta (5.2.2019) korostaa tavoitteena olevan
kaupungin toimitilakannan ja sen hallintaan liittyvien käytäntöjen kehittäminen. Monien kaupunkistrategia 2017-2021 tavoitteiden toteutus liittyy kiinteistöstrategiaan. Kiinteistöomaisuus on merkittävä varallisuuserä, jota on hoidettava hyvin.
Tilatarpeet muuttuvat kaupungin kehittyessä ja palvelujen käyttötarpeiden muuttuessa sekä digitalisaation myötä. Toimitilojen toteutusedellytyksistä on huolehdittava. Tarpeettomaksi käyneistä tiloista luopumisen
periaatteet tulevat tarkasteltavaksi omistajapoliittisissa linjauksissa.
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Ennakoivan tilaprosessin kehittäminen on tärkeää kaavoituksen ja
maankäytön ohjauksen kannalta. Esimerkiksi väistötilojen sijainteja tulisi ennakoida jo ennen tarpeiden ilmaantumista.
Helsingin hiilineutraalisuustavoitteen takia toimitilojen energiatehokkuuden lisääminen nousee myös keskeiseksi kiinteistöstrategian tavoitteeksi. Rakennusten elinkaaririskiä on arvioitava tarkemmin.
Kaupunkiympäristölautakunnan mukaan tilojen omistaminen ei ole itseisarvo, vaan tavoitteena on tilojen tehokas oikea-aikainen tarjonta ja
käyttö kaupungin eri tarpeisiin kustannustehokkaimmalla tavalla. Omistamiseen liittyvät riskit ovat kasvaneet. Helsingin tilamarkkinat ovat
maan toimivimmat ja hyödynnettävissä kaupungin tarpeisiin.
Sisäilmaongelmat ja rakennuskannan ylläpito on lautakunnan mielestä
ratkaistava siten, ettei korjausvelan määrä kasva. Yleisesti lautakunta
painottaa resurssien varaamista tavoitteiden toteutukseen ja seurantaan.
Sisäilmaohjelma linjaa sisäilmaongelmien ennaltaehkäisyä ja ongelmanratkaisutoimia. Sen liitteenä on ohjelma sisäilmaongelmaisten koulujen ja päiväkotien korjaamiseksi tai korvaamiseksi uudisrakennuksilla.
Kasvatus- ja koulutuslautakunta
Kasvatus- ja koulutuslautakunta (12.2.2019) pitää tärkeänä, että kaupungilla on kiinteistöstrategia, joka linjaa palvelutilojen kehittämisen
painopisteitä ja keinoja. Lautakunta nostaa esiin useita kohteita, joita
tulee kehittää prosessien ja käytäntöjen sujuvoittamiseksi. Toimintaohjelman puuttumista lausuntomateriaalista lautakunta kritisoi.
Lautakunta toteaa, että Helsinki on kehittyvä ja nopeasti kasvava kaupunki ja kiinnittää huomiota lasten ja oppilaiden määrän kasvuun. Toimiala järjestää lakisääteisiä palveluja, joiden toteuttaminen edellyttää
palveluiden vaatimien tilojen toteutumista oikea-aikaisesti. Kasvatus- ja
koulutuslautakunta katsoo, että kaupunkiympäristön toimialan tulee
pystyä oikea-aikaisesti tuottamaan sekä kunnossa- ja ylläpitämään palvelujen vaatimat riittävät, terveelliset ja turvalliset oppimisen tilat sekä
mahdolliset korjausrakentamisen väistötilat. Lautakunta esittää harkittavaksi lisätä uusia tapoja toimia ja toteuttaa toimialojen tilat ja selvitettäväksi mahdollisia organisaatiomuutoksia toiminnan sujuvoittamiseksi
ja varmistamiseksi.
Lautakunta korostaa tilojen riittävyyden ja laadun merkitystä Helsingin
vetovoimalle. Eri kaupunginosien eritahtista kehitystä tulisi suunnitella
dynaamisemmin. Lautakunta kohdistaa toiveita toteutusohjelman sisältöön.
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Erityisesti lautakunta haluaa korostaa tilojen turvallisuuden ja terveellisyyden tärkeyttä sekä sisäilmaohjelmassa mainittuja keinoja parantaa
rakentamisen laatua ja sen valvontaa. Huomiota tulee kiinnittää energiatehokkuuden hyvän sisäilman vaatimusten yhteensovittamiseen.
Lautakunta näkee rakennusvalvonnan resurssien parantamisen tarpeelliseksi. Kiinteistöhuollon ja siivouksen merkitystä hyvälle sisäilmalle
korostetaan.
Lautakunta esittää, että tilatehokkuuden vaatimuksia ei tulisi lisätä kasvatuksen ja koulutuksen tiloissa. Asiakirjan tulisi ottaa vahvemmin kantaa sen puolesta, että lähipalveluiden tulee sijaita lähellä asukkaita.
Lautakunta kannattaa esitystä sisäilmapoliklinikasta ja korostaa, että
siellä tulisi olla myös sosiaalialan ammattilaisia tukemassa sisäilmaongelmien seurausten korjaamista sosiaalisissa ja etuuskysymyksissä.
Sisäilmaongelmien viestinnässä tulee lautakunnan mielestä saattaa
julkisiksi ja helposti saataville kaikki tehdyt kuntotutkimukset. Lautakunta kannustaa selvittämään mahdollisuudet puurakentamisen suosimiseen julkisessa rakentamisessa.
Kasvatus- ja koulutuslautakunta esittää, että sisäilmakorjauksista aiheutuneet sisäiset vuokrankorotukset hyvitettäisiin toimialalle.
Sosiaali- ja terveyslautakunta
Sosiaali- ja terveyslautakunta (12.2.2019) toteaa, että toimialalla on
tehty palvelujen uudistamista ja palveluverkkoa koskevat linjaukset.
Väestölliset muutokset aiheuttavat myös sosiaali- ja terveyspalveluissa
tilojen uudis- ja peruskorjausrakentamisen tarpeita. Näiden tulisi toteutua viiveettömämmin. Kaupungin sisäiset palveluverkkoselvitykset eivät
lautakunnan mielestä välttämättä vastaa toimialan tilojen tarpeeseen,
jossa käytetään kaupunkitasoa laajempaa palvelujen tarkastelualuetta.
Palvelukeskusten saavutettavuuden varmistamiseksi lautakunta esittää, että kaupungin tulisi omistaa tontteja ja kiinteistöjä joukkoliikenteen
solmukohdissa.
Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää omistajapoliittisten linjausten osalta
tilojen toimivuutta ja esteettömyyttä ensisijaisina kriteereinä toimialan
toimitiloissa. Kulttuurihistorialliset ja rakennustaiteelliset vaatimukset
saattavat olla ristiriidassa toiminnallisuuden kanssa.
Lautakunnan mielestä vanhusten ja vammaisten ympärivuorokautiseen
hoivaan soveltuvat rakennukset ja tilat tulisi saada riittävässä määrin
kaupungin tai tytäryhteisöjen omistukseen. Omien tilojen avulla halutaan varmistaa hoivan laatu, jatkuvuus ja turvallisuus yllättävissä ongelmissa ja muutostilanteissa.
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Linjaukset terveellisten ja turvallisten toimitilojen osalta ovat tärkeät. Tilojen käyttäjien havaitsemat ongelmat tulee korjata viipymättä yhteistyössä kiinteistöhuollon ja käyttäjien kesken. Lautakunta muistuttaa, että sosiaali- ja terveystoimen tiloissa toimitaan usein ympäri vuorokauden, jolloin kulumiseen tulee varautua eri tavalla kuin toimistokiinteistöissä. Myös väistötilojen tulee täyttää toimialan erityiset soveltuvuusvaatimukset.
Lautakunta edellyttää, että konserniin kuuluvien säätiöiden käytössä
olevien kaupungin kiinteistöjen korjaustarpeet huomioidaan tasavertaisesti kaupungin omassa käytössä olevien kiinteistöjen kanssa.
Sosiaali- ja terveyslautakunta kiinnittää huomiota rakentamisen laadunvalvontaan ja korjausvelvoitteisiin.
Mahdollisten sisäilmaongelmien selvittämisessä ja tulosten raportoinnissa viestintä on tärkeää ja kaikki tutkimukset tulee myös lautakunnan
mielestä saattaa julkisiksi ja helposti saataville. Sosiaali- ja terveyslautakunta ei puolla erityisen sisäilmapoliklinikan perustamista ja viittaa
HUS:n iho- ja allergiasairaalan sisäilmakeskukseen.
Lautakunta arvioi, että kiinteistöstrategia on tärkeä väline vaikuttaa tilojen käyttäjien terveyteen ja hyvinvointiin. On keskeistä, että tilat ovat
toimintaan soveltuvia, terveellisiä ja turvallisia.
Päätösperuste
Hallintosäännön 8 luvun 1§ mukaan kaupunginhallitus asettaa kaupungin toimielimille, keskushallinnolle ja toimialoille tavoitteita ja seuraa
niiden toteutumista.
Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori
Lisätiedot
Olli Lahtinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36055
olli.lahtinen(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3

Kiinteistöpoliittinen ohjelma
Sisäilmaohjelma 2018-2028
Kiinteistöpoliittisen ohjelman toteutusohjelma

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Tiedoksi
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Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria
Sosiaali- ja terveyslautakunta 12.02.2019 § 21
Kasvatus- ja koulutuslautakunta 12.02.2019 § 17
Kaupunkiympäristölautakunta 05.02.2019 § 55
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 15.01.2019 § 6
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§ 454
Nimistötoimikunnan asettaminen
HEL 2019-005811 T 00 00 02

Päätös
Kaupunginhallitus asetti toimikaudekseen nimistötoimikunnan, jonka
tehtävänä on tehdä esityksiä ja antaa lausuntoja maankäyttö- ja rakennuslain mukaisista asemakaavojen nimikysymyksistä sekä muista nimistökysymyksistä.
Samalla kaupunginhallitus nimesi toimikuntaan jäsenet ja varajäsenet
seuraavasti:
Jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

1. tiimipäällikkö Suvi Tyynilä
kaupunkiympäristön toimiala

yleiskaavasuunnittelija Satu Tarula
kaupunkiympäristön toimiala
tiimipäällikkö Taneli Nissinen
kaupunkiympäristön toimiala

2. yleiskaavasuunnittelija Jussi
Mäkinen
kaupunkiympäristön toimiala
3. tiimivastaava Anna Finnilä
tutkija Eva Packalén
kulttuurin ja vapaa-ajan toimia- kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
la
4. kaupungingeodeetti Heikki
kiinteistöinsinööri Suvi Uotila
Laaksonen
kaupunkiympäristön toimiala
kaupunkiympäristön toimiala
5. kulttuuritoimittaja Minna Joen- kulttuuritoimittaja Aleksis Salusjärniemi
vi
6. toimittaja Miska Rantanen
toimittaja Anu Nousiainen
7. dosentti Mikko-Olavi Seppälä filosofian maisteri Anton Eskola
8. erityisasiantuntija Helinä Uusi- erityisasiantuntija Heikki Hurtta
talo
9. namnvårdare Maria Vidberg ledande språkvårdare Anna Maria
Gustafsson
Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja

Suvi Tyynilä
Jussi Mäkinen

Samalla kaupunginhallitus
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 määräsi nimistötoimikunnan esittelijäksi nimistönsuunnittelija Johanna Lehtosen kaupunkiympäristön toimialalta ja esittelijän sijaiseksi suunnittelija Hanna Ikosen kaupunkiympäristön toimialalta
 kehotti kaupunkiympäristön toimialaa vastaamaan toimielimen sihteeritehtävien järjestämisestä.
Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että toimikuntaan sovelletaan kaupunginvaltuuston antamaa päätöstä luottamushenkilöiden taloudellisista
etuuksista.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386
johanna.lehtonen(a)hel.fi
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060
jenni.bjorksten(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Otteet
Ote
Päätöksessä mainitut

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Taustaa
Maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää, että asemakaavassa määrätään kadun ja muun yleisen alueen nimi. Kaupunginhallituksen
30.12.1959 tekemän ensimmäisen asettamispäätöksen mukaan nimistötoimikunta vastaa asemakaavoihin tarvittavista nimiehdotuksista.
Helsinki kasvaa jatkuvasti, ja uusia nimiä tarvitaan vuosittain uusilla
asemakaavoitettavilla alueilla ja entistä enemmän myös täydennysrakentamisalueilla.
Nimistötoimikunnan tehtävät
Nimistötoimikunnan laaja-alaista ja pitkäaikaista asiantuntemusta tarvitaan asemakaavanimistön suunnittelun lisäksi muun muassa kaupunPostiosoite
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gin alueelliseen jakoon liittyvissä nimikysymyksissä sekä liikennepysäkkien, julkisten rakennusten yms. tilojen nimeämisessä. Nimistötoimikunta vastaa nimistöön ja nimeämiseen liittyviin aloitteisiin ja esityksiin, joita saapuu kaupungin asukkailta, yhdistyksiltä ja valtuutetuilta.
Nimistötoimikunta tekee lisäksi kaupungin toimielinten ja viranomaisten
pyynnöstä nimiehdotuksia ja antaa lausuntoja nimikysymyksissä.
Nimistötoimikunta seuraa nimistöntutkimuksen ja nimistönsuunnittelun
kehittymistä Suomessa ja muualla Euroopassa sekä tekee yhteistyötä
pääkaupunkiseudun kaupunkien nimistönsuunnittelusta vastaavien tahojen kanssa. Nimistötoimikunnan tehtävänä on myös jakaa tietoa ja
syventää tietoisuutta Helsingin nimistöstä ja eri aikakausien nimikerrostumista.
Nimistötoimikunnan kokoonpano
Nimistötoimikunnassa on edustettuna Helsingin kaupungin henkilöstön
lisäksi nimistöasioiden monipuolisen käsittelyn kannalta välttämättömiä
kaupungin ulkopuolisia erityisasiantuntijatahoja. Välittömät ja tiiviit kontaktit kaupungin ulkopuolisiin asiantuntijoihin edistävät nimistökysymysten laadukasta ja pitkäjänteisestä valmistelua. Kaikki nimistötoimikunnan kokoonpanoon esitetyt henkilöt esitetään nimettäväksi perehtyneisyytensä, asiantuntemuksensa ja nimiasioita kohtaan osoittamansa
henkilökohtaisen kiinnostuksen perusteella.
Nimistötoimikunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja esitetään nimettäväksi Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialalta, mikä
on osoittautunut käytännössä parhaaksi ratkaisuksi, sillä uusia nimiä
suunnitellaan pääasiassa asemakaavoituksen tarpeisiin.
Nimistötoimikunnan jäsenistössä on Helsingin kaupungin edustajat
kaupunkiympäristön toimialalta asemakaavoituksesta, maankäytön
yleissuunnittelusta, liikenne- ja katusuunnittelusta ja kaupunkimittauksesta. Heidän kauttaan nimistötoimikunnan työhön saadaan kaavoituksen, kaupunkisuunnittelun, liikenne- ja katusuunnittelun sekä paikkatiedon, karttatuotannon ja osoitesuunnittelun näkökulmaa. Helsingin kaupunginmuseon edustaja kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalta tuo esiin
Helsingin historian ja historiantutkimuksen perspektiiviä.
Pysyvänä kaupungin ulkopuolisena yhteistyötahona on Kotimaisten
kielten keskus, jonka suomen kielen, ruotsin kielen, nimistöntutkimuksen ja nimistönhuollon asiantuntemus on edustettuna nimistötoimikunnan jäsenistössä. Muualta kuin Helsingin kaupungin organisaatiosta ja
Kotimaisten kielten keskuksesta tulevat asiantuntijat edustavat muun
muassa Helsingin historian, kulttuurihistorian, mikrohistorian, kulttuurin,
median, taiteen, kaupunkikulttuurin ja urbanismin erityisaloja.
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Toimielimeen nimettävät ulkopuoliset jäsenet ovat kuntalain 69 §:n mukaisia luottamushenkilöitä. Kaupungin asiantuntijat osallistuvat toimielimen toimintaan tehtävänsä tai asemansa puolesta.
Toimikuntia koskevat säännökset ja määräykset
Nimistötoimikunta on toimikuntaan rinnastuva kuntalain (410/2015) 30
§:n mukainen kunnan toimielin, joka voidaan asettaa hoitamaan määrättyä tehtävää. Kuntalain esitöissä toimikunnilla tarkoitetaan erityisesti
projektiluonteisia tehtäviä hoitavia toimielimiä.
Kuntalain 30 §:n mukaan kunnanhallitus ja valtuuston päätöksen nojalla muukin toimielin voi asettaa toimikunnan määrätyn tehtävän hoitamista varten. Toimikunta voidaan asettaa enintään sen asettaneen toimielimen toimikaudeksi. Toimikunnan jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet.
Kuntalain 74 §:n mukaan toimikuntaan voidaan valita sellainenkin henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen ja lautakuntaan tai
jonka kotikunta kunta ei ole. Myös toimikuntaan valittavien luottamushenkilöiden tulee antaa suostumus luottamustoimeen.
Toimikuntien kokouksessa noudatetaan kunnan toimielinten hallinto- ja
kokousmenettelyä vastaavaa menettelyä. Hallintosäännön 29 luvun 8
§:n mukaan muun toimielimen kokouksessa asiat ratkaistaan esittelystä toimielimen toiminnan sisäistä järjestelyä lukuun ottamatta.
Kuntalain 33 §:n mukaan valinnasta vastaava toimielin valitsee jäseniksi valituista toimielimen puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia. Toimikunnille on tarkoituksenmukaista valita yhteneväisesti puheenjohtaja ja yksi varapuheenjohtaja. Toimikunta voi myös
kuulla asiantuntijoita.
Toimikunnan tulee täyttää tasa-arvolain (609/1986) vaatimukset sukupuolten välisestä tasa-arvosta. Kunnallisissa toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin
vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.
Nimistötoimikunnan jäsenille ja varajäsenille maksetaan kokouspalkkioita ja korvausta ansionmenetyksestä ja kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä sekä matkakustannusten
korvausta ja päivärahaa kaupunginvaltuuston hyväksymien luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien mukaisesti.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Postiosoite
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Lisätiedot
Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386
johanna.lehtonen(a)hel.fi
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060
jenni.bjorksten(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Otteet
Ote
Päätöksessä mainitut

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi
Taloushallintopalveluliikelaitos

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

Käyntiosoite
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§ 455
Historiatoimikunnan asettaminen
HEL 2019-006036 T 00 00 02

Esitys
Kaupunginhallitus asetti toimikaudekseen tieteelliseen tutkimukseen
perustuvan Helsingin historian tietoisuutta syventävän historiatoimikunnan, jonka tehtävänä on:
 suunnitella ja tuottaa Helsingin kaupungin historian uutta tutkimusta
 suunnitella ja tuottaa yleistajuisia ja eri kielisiä versioita jo laadituista
tutkimuksista eri julkaisukanaville
 edistää kaupungin paikallishistorian tutkimusta ja tietoisuutta kaupunginosien ja alueiden historiasta
 tukea asiantuntemuksellaan kaupungin toimialojen, virastojen ja liikelaitosten historiahankkeiden tuottamista ja tuottaa kaupunkihistoriaa yhdessä kaupungin muiden viranomaistahojen kanssa
Samalla kaupunginhallitus nimesi jäsenet ja varajäsenet seuraavasti:

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

Jäsen
1. professori
Laura Kolbe

Henkilökohtainen varajäsen
professori
Marjaana Niemi

2. dosentti
Erkki Tuomioja

tutkimuspäällikkö
Minna Sarantola-Weiss

3. professori
Martti Häikiö

professori
Pia Olsson

4. dosentti
Jessica Parland-von Essen

toiminnanjohtaja
Tero Halonen

5. professori
Anu Lahtinen

työväenopiston rehtori
Ville Ylikahri

6. tiedonhallintapäällikkö
Jussi Jääskeläinen

erikoistutkija
Panu Haavisto
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Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja

Laura Kolbe
Erkki Tuomioja

Samalla kaupunginhallitus
- määräsi historiatoimikunnan esittelijäksi erikoistutkija Ida Suolahden
ja esittelijän sijaiseksi erikoistutkija Panu Haaviston, molemmat kaupunginkansliasta.
- kehotti kaupunginkanslian hallinto-osastoa vastaamaan toimielimen
sihteeritehtävien järjestämisestä.
Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että toimikuntaan sovelletaan kaupunginvaltuuston antamaa päätöstä luottamushenkilöiden taloudellisista
etuuksista.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Ida Suolahti, erikoistutkija, puhelin: 310 43575
ida.suolahti(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Otteet
Ote
Nimetyt
Esitysehdotus
Esitys on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Historiatoimikunta on Helsinkiä koskevaa historiankirjoitusta ja -tutkimusta tukeva toimielin, jonka tarkoituksena on korkeatasoisen historiantutkimuksen edistäminen. Toimikunnan tehtävien tavoitteena on antaa päätöksentekijöille, valmistelijoille, kaupunkilaisille ja muille tahoille
hyvät edellytykset ymmärtää Helsingin kehittymistä vuosisatojen aikana
ja sen muuttumista suurkaupungiksi.
Historiatoimikunta on uudistanut toimintaansa oheisesta raportista ilmenevin tavoin toimikaudella 2017-2019. Raportti vastaa johtamisen
jaoston lausuntoon 3.4.2017, jonka mukaan historiatoimikunnan tulee
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selvittää toimintamallinsa ja tehtäviensä kehittämisen tarpeita toimikautensa 2017-2019 aikana.
Historiatoimikunnan tehtävät
Historiatoimikunnan tehtävänä on syventää tieteelliseen tutkimukseen
perustuvaa tietoisuutta Helsingin historiasta. Toimikunta edistää kaupungin historian ja paikallishistorian tutkimusta sekä tietoisuutta kaupunginosien ja alueiden historiasta.
Toimikunnan on tarkoitus osallistua erilaisten digitaalisten palvelujen
kuten historia-aiheisten sivustojen suunnitteluun ja toteuttamiseen,
teematapahtumien ja teemavuosien valmisteluun sekä Helsingin historian tietoisuuden edistämiseen.
Toimikunnan yhtenä painopistealueena on uuden Helsingin kaupungin
historian tutkimuksen suunnittelu ja tuottaminen. Toimikunta tuottaa
yleistajuisia ja eri kielisiä versioita jo laadituista tutkimuksista eri julkaisukanaville, myös sosiaaliseen mediaan.
Lisäksi historiatoimikunta tukee asiantuntemuksellaan kaupungin hallintokuntien historiahankkeiden tuottamista ja tuottaa kaupunkihistoriaa
yhdessä kaupungin muiden viranomaistahojen kanssa.
Historiatoimikunnan kokoonpano
Historiatoimikunnan työskentelyssä olennaista on jäsenten ammattitaito
ja heidän verkostojensa kautta saatu yhteys kehittyvään tiedemaailmaan. Toimikunnan jäsenet edustavat historian, kaupunkihistorian ja
kaupunkitutkimuksen asiantuntemusta Helsinki-kontekstissa ja tutkimuksen ja historiatietoisuuden levittämisen kannalta olennaisia sidosryhmiä tutkimus- ja kulttuurilaitoksissa. Toimikunnan jäsenet on tarkoituksenmukaista nimetä asiantuntemuksensa perusteella.
Toimielimeen nimettävät ulkopuoliset jäsenet ovat kuntalain 69 §:n mukaisia luottamushenkilöitä. Kaupungin asiantuntijat osallistuvat toimielimen toimintaan tehtävän tai asemansa puolesta.
Toimikuntia koskevat säännöt ja määräykset
Historiatoimikunta on toimikuntaan rinnastuva kuntalain (410/2015) 30
§:n mukainen kunnan toimielin, joka voidaan asettaa hoitamaan määrättyä tehtävää. Kuntalain esitöissä toimikunnilla tarkoitetaan erityisesti
projektiluonteisia tehtäviä hoitavia toimielimiä.
Kuntalain 30 §:n mukaan kunnanhallitus ja valtuuston päätöksen nojalla muukin toimielin voi asettaa toimikunnan määrätyn tehtävän hoitamista varten. Toimikunta voidaan asettaa enintään sen asettaneen toiPostiosoite
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mielimen toimikaudeksi. Toimikunnan jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet.
Kuntalain 74 §:n mukaan toimikuntaan voidaan valita sellainenkin henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen ja lautakuntaan tai
jonka kotikunta kunta ei ole. Myös toimikuntaan valittavien luottamushenkilöiden tulee antaa suostumus luottamustoimeen.
Toimikuntien kokouksessa noudatetaan kunnan toimielinten hallinto- ja
kokousmenettelyä vastaavaa menettelyä. Hallintosäännön 29 luvun 8
§:n mukaan muun toimielimen kokouksessa asiat ratkaistaan esittelystä toimielimen toiminnan sisäistä järjestelyä lukuun ottamatta.
Kuntalain 33 §:n mukaan valinnasta vastaava toimielin valitsee jäseniksi valituista toimielimen puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia. Toimikunnille on tarkoituksenmukaista valita yhteneväisesti puheenjohtaja ja yksi varapuheenjohtaja. Toimikunta voi myös
kuulla asiantuntijoita.
Toimikunnan tulee täyttää tasa-arvolain (609/1986) vaatimukset sukupuolten välisestä tasa-arvosta. Kunnallisissa toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin
vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.
Toimikunnan jäsenille ja varajäsenille maksetaan kokouspalkkioita ja
korvausta ansionmenetyksestä ja kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä sekä matkakustannusten korvausta ja päivärahaa kaupunginvaltuuston hyväksymien luottamushenkilöiden taloudellisten periaatteiden mukaisesti.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Ida Suolahti, erikoistutkija, puhelin: 310 43575
ida.suolahti(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet
Ote
Nimetyt
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§ 456
Henkilöstökassatoimikunnan asettaminen
HEL 2019-006273 T 00 00 02

Päätös
Kaupunginhallitus asetti toimikaudekseen henkilöstökassatoimikunnan,
jonka tehtävänä on kehittää ja valvoa henkilöstökassan toimintaa.
Samalla kaupunginhallitus nimesi toimikuntaan jäsenet ja varajäsenet
seuraavasti:
Jäsenet

Varajäsenet

rahoitusjohtaja
Tuula Saxholm
Kaupunginkanslia

talous- ja suunnittelupäällikkö
Tero Vuontisjärvi
Kasvatuksen ja koulutuksen
toimiala

henkilöstöpolitiikan päällikkö suunnittelupäällikkö
Asta Enroos
Pekka Tirkkonen
Kaupunginkanslia
Kaupunkiympäristön toimiala
talous- ja suunnittelupäällikkö henkilöstöpäällikkö
Sampo Pajari
Kirsi Kallio
Sosiaali- ja terveystoimiala Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Vuokko Uusikangas
JUKO

Kimmo Sainio
Tehy

Carita Bardakci
JHL

Jussi Ruokonen
Jyty

Lisäksi kaupunginhallitus päätti valita toimikunnan puheenjohtajaksi rahoitusjohtaja Tuula Saxholmin ja varapuheenjohtajaksi yksikön päällikkö Asta Enroosin.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
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Pipsa Kotamäki, rahoitussihteeri, puhelin: 31036125
pipsa.kotamaki(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Otteet
Ote
JHL
JUKO
Tehy
Jyty

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Kaupunginhallituksen hyväksymien henkilöstökassan sääntöjen mukaan henkilöstökassan toimintaa kehittää ja valvoo kaupunginhallituksen toimikaudekseen valitsema henkilöstökassatoimikunta. Toimikuntaan kuuluu viisi jäsentä, joista kaksi valitaan järjestöneuvottelukunnan
ehdottamista henkilöistä. Kullekin jäsenelle valitaan lisäksi henkilökohtainen varajäsen. Kaupunginhallitus määrää toimikunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Toimikuntaan kuuluivat edellisellä toimikaudella puheenjohtajana Tuula
Saxholm varajäsenenään Tero Vuontisjärvi, varapuheenjohtajana Asta
Enroos varajäsenenään Sari Kuoppamäki, Sampo Pajari varajäsenenään Kirsi Kallio, Jaana Alaja varajäsenenään Vuokko Uusikangas sekä Jussi Ruokonen varajäsenenään Carita Bardakci.
Järjestöneuvottelukunta on ehdottanut, että sen esityksestä toimikuntaan vuonna 2019 alkavalle toimikaudelle varsinaisiksi jäseniksi valitaan Vuokko Uusikangas ja Carita Bardakci sekä ensiksi mainitun henkilökohtaiseksi varajäseneksi Kimmo Sainio ja jäljempänä mainitun
henkilökohtaiseksi varajäseneksi Jussi Ruokonen.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
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Lisätiedot
Pipsa Kotamäki, rahoitussihteeri, puhelin: 31036125
pipsa.kotamaki(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Otteet
Ote
JHL
JUKO
Tehy
Jyty

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi
Kaupunginkanslia
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Kaupunkiympäristön toimiala
Sosiaali- ja terveystoimiala
Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala
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§ 457
Kulttuurin- ja vapaa-ajan toimialan kulttuurin palvelukokonaisuuden
kulttuurijohtajan viran täyttäminen
HEL 2019-003116 T 01 01 04 00

Päätös
Kaupunginhallitus otti kauppatieteiden maisteri Mari Männistön kulttuurijohtajan virkaan 7 750 euron kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin.
Mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, päätös on
ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Virkaan valittavan on esitettävä
hyväksyttävä arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä 30
päivän kuluessa virkaanottopäätöksen tiedoksisaannista.
Virassa on kuuden kuukauden koeaika. Viran vastaanottamisesta sovitaan virkaan valittavan henkilön kanssa erikseen.
Käsittely
Palautusehdotus:
Veronika Honkasalo: Palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta arvioi hakijoiden osaamista ja kokemusta hakuilmoituksessa mainittujen osaamisalueiden ja tehtävänkuvauksen pohjalta ja rekrytointi suoritetaan uudelleen. Esimerkiksi arvioidaan hakijoiden kykyä ymmärtää kulttuurin ja taiteen lainalaisuuksia
ja johtaa kulttuuripalveluiden tuottamista.
Kannattaja: Mai Kivelä
Asian käsittelyn keskeyttämisestä äänestettiin ennen keskustelun jatkamista.
Äänestys
JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Veronika Honkasalon palautusehdotuksen mukaisesti
Jaa-äänet: 12
Kaisa Hernberg, Terhi Koulumies, Pia Pakarinen, Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Wille Rydman, Daniel Sazonov, Tomi Sevander, Mikko
Särelä, Jan Vapaavuori, Sanna Vesikansa, Ozan Yanar
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Ei-äänet: 3
Veronika Honkasalo, Mai Kivelä, Mika Raatikainen
Kaupunginhallitus päätti jatkaa asian käsittelyä äänin 12 - 3.
Veronika Honkasalo ja Mai Kivelä jättivät päätöksestä eriävän mielipiteen seuraavin perusteluin:
Pohjaesityksessä jää epäselväksi, millä perusteella esitettyä henkilöä
pidetään hakijoista pätevimpinä johtamaan kulttuuripalveluita erityisesti
taiteen ja kulttuurin laaja-alaisen tuntemuksen näkökulmasta. Olemme
käyneet hakijoiden hakemukset läpi ja joukossa on useita hakijoita, joiden ansioita pitäisi vertailla huolellisemmin keskenään ja suhteessa
esitettyyn henkilöön.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Tommi Laitio, toimialajohtaja, kulttuuri ja vapaa-aika, puhelin: 310 89045
tommi.laitio(a)hel.fi
Hannele Isokangas, henkilöstösuunnittelupäällikkö, kulttuuri ja vapaa-aika, puhelin:
310 82662
hannele.isokangas(a)hel.fi

Liitteet
1
2

Hakijaluettelo
Päätöshistoria: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 4.6.2019 § 105

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Otteet
Ote
Virkaan valittu
Viran muut hakijat

Otteen liitteet
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
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Kulttuurijohtajan virka
Kaupunginhallitus on 25.3.2019, 200 § merkinnyt tiedoksi edellisen viranhaltijan irtisanoutumisen kulttuurijohtajan virasta ja kehottanut kulttuurin ja vapaa-ajan toimialaa käynnistämään viran täyttöön liittyvän
julkisen hakumenettelyn.
Hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 1 momentin 10 kohdan mukaan kaupunginhallitus päättää palvelukokonaisuuden johtajan virkaan ottamisesta.
Kulttuurin ja vapaa-ajan lautakunta on tehnyt asiasta esityksen kaupunginhallitukselle.
Virka oli julkisesti haettavana 1.4.–18.4.2019. Hakuilmoitus julkaistiin
kaupungin sähköisessä rekrytointipalvelussa osoitteessa helsinkirekry.fi. Muut käytetyt ilmoituskanavat olivat TE-palveluiden työnhakusivusto osoitteessa mol.fi, Helsingin Sanomat, Twitter, LinkedIn, Facebook ja Instagram. Julkisen ilmoittelun ohella hakuvaiheessa käytettiin
konsulttiyhtiö Mercuri Urvalin suorahakupalvelua.
Kaupungin hallintosäännön 5 luvun 8 §:n mukaan kulttuurijohtajan tehtävä on johtaa kulttuuripalvelukokonaisuutta. Hallintosäännön 4 luvun
7 §:n 2 kohdan mukaan kulttuuripalvelukokonaisuus vastaa kaupungin
kulttuuripolitiikasta sekä kulttuuri-, orkesteri-, museo- ja taidemuseotoiminnoista. Kulttuuripalvelukokonaisuus vastaa sille kuuluvista alueellisista erityistehtävistä, joista lailla on erikseen säädetty.
Kaupungin hallintosäännön 8 luvun 1§:n mukaan palvelukokonaisuuden johtajan ottaa kaupunginhallitus ja 23 luvun 1 §:n 4 kohdan mukaan palvelukokonaisuuden johtajan kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, kokemusta johtamistehtävistä sekä suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.
Tehtävään etsittiin hakuilmoituksen mukaan henkilöä, joka ymmärtää
taiteen ja kulttuurin lainalaisuuksia ja osaa johtaa kulttuuripalvelujen
tuottamista. Hakijoilta odotettiin lisäksi kykyä valmentavaan ja osallistavaan johtamiseen sekä kykyä tuoda asioita ja ihmisiä yhteen, myös
kansainvälisesti. Lisäksi edellytettiin erinomaista englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa.
Virkaa täytettäessä tulee varsinaisten kelpoisuusehtojen lisäksi ottaa
huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.
Hakijat ja rekrytointiprosessi
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Määräajassa virkaan jätti hakemuksensa 69 henkilöä, joista kaksi on
sittemmin perunut hakemuksensa. Hakijoista kaksi ei täyttänyt viran
kelpoisuusvaatimusta koulutuksen osalta. Hakijaluettelo on liitteenä 1.
Hakemusten perusteella ensimmäiseen haastatteluun kutsuttiin 12 hakijaa. Hakijoita haastattelivat 30.4.–3.5.2019 välisenä aikana toimialajohtaja Tommi Laitio, henkilöstösuunnittelupäällikkö Hannele Isokangas, vs. maankäyttöjohtaja Rikhard Manninen kaupunkiympäristön toimialalta sekä kaupunginsihteeri Leena Mickwitz kaupunginkansliasta.
Hakija 8, **********
Hakija 13, **********
Hakija 27, **********
Hakija 38, Mari Männistö on valmistunut kauppatieteiden maisteriksi
Tampereen yliopistosta vuonna 2004. Hän suorittaa parhaillaan johtamisen erikoisammattitutkintoa Markkinointi-instituutissa. Hakija toimii
johtajana Helsinki Contemporary Oy:ssä. Aiemmin hän on toiminut liiketoimintapäällikkönä Kustannusosakeyhtiö Otavassa ja Bonnier
Books Finland Oy:ssä. Hakijalla on vahvaa johtamiskokemusta ja näyttöä onnistuneesta johtamisesta erityisesti organisaation murrostilanteissa. Hänen osaamisessaan painottuu kulttuuri- ja taidesisältöisten
tavoitteiden yhteensovittaminen taloudellisiin realiteetteihin.
Hakija 43, **********
Hakija 45, **********
Hakija 48, **********
Hakija 49, **********
Hakija 52, **********
Hakija 57, **********
Hakija 61, **********
Henkilöarviointiin kutsuttiin haastatelluista neljä: Mari Männistö,
********** Henkilöarvioinnit suoritti Psycon Oy. Henkilöarviointiin osallistuneet kutsuttiin toiseen haastatteluun 17.5.2019, jolloin hakijoita haastattelivat toimialajohtaja Tommi Laitio, kulttuurin ja vapaa-ajan apulaispormestari Nasima Razmyar, yhteysjohtaja Sanna-Mari Jäntti, va.
maankäyttöjohtaja Rikhard Manninen sekä henkilöstösuunnittelupäällikkö Hannele Isokangas.
Kulttuuri ja vapaa-aikalautakunnan esitys
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Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on tehnyt kaupunginhallitukselle esityksen viran täyttämisestä 4.6.2019, 105 §. Esitys on kokonaisuudessaan päätöshistoriassa. Lautakunta katsoo, että kauppatieteiden maisteri Mari Männistö täyttää parhaiten kulttuurijohtajan viran menestykselliseen hoitamiseen asetetut vaatimukset ja esittää häntä valittavaksi
virkaan.
Arviointi
Hakuasiakirjoihin, haastatteluihin ja henkilöarviointiin sekä lautakunnan
esitykseen perustuen on katsottava, että Mari Männistöllä on parhaat
edellytykset kulttuurijohtajan virkaan kuuluvien tehtävien hoitamiseen.
Mari Männistön valintaa puoltaa työhistoria, joka osoittaa kykyä rakentaa kiinnostavia ja ymmärrettäviä kokonaisuuksia luovista sisällöistä,
sekä toimia tulkkina taiteen ja kulttuurin yleisöjen ja tekijöiden välillä.
Sekä työhistoriassaan että valintaprosessissa hän on osoittanut kykenevänsä rakentamaan selkeitä, arvolähtöisiä kokonaisuuksia, jotka perustuvat sisältöjen ymmärrykselle, talouden huomioon ottaen. Männistö
lähestyy asioita rauhallisen uteliaasti, ihmisläheisesti ja analyyttisesti.
Männistön työhistoria kuvataiteen ja kirjallisuuden kentältä osoittaa kykyä tavoitteelliseen uudistamiseen, joka perustuu luovien sisältöjen
kunnioitukseen sekä taiteen ja kulttuurin laadun ja saavutettavuuden
vahvistamiseen. Vertailussa muihin hakijoihin hänet asettaa etusijalle
kokonaisvaltainen ja optimistinen strateginen ajattelu, järjestelmällinen
ja luottamusta rakentava toimintatyyli, kokemus palvelujen ja markkinoinnin yhdistämisestä, liiketoimintaosaaminen sekä erinomaiset vuorovaikutus- ja viestintätaidot paineisissakin tilanteissa. Männistö osoitti
valintaprosessissa poikkeuksellisen hyvää ja ennakkoluulotonta kykyä
yhdistää kaupungin elinvoimaan ja kuntalaisten hyvinvointiin liittyvät strategiatavoitteet. Männistön osaaminen tukee Helsingin strategiaa, jossa korostuvat kulttuurin saavutettavuuden lisääminen, kansainvälisen
profiilin vahvistaminen, Helsinki Biennaali, Töölönlahden kehittäminen
maailmanluokan tapahtumapaikkana, museosektorin vahvistaminen
sekä yhteisen kulttuurivision muuttaminen toimenpiteiksi muun taiteen
ja kulttuurin kentän kanssa.
Muuta
Kaupunginhallituksen jäsenillä on mahdollisuus tutustua esitykseen liittyviin hakemuksiin ja niistä laadittuun yhteenvetoon sekä henkilöarviointiraportteihin ennen kokousta ja kokouksen aikana. Tutustumista
varten voi ottaa yhteyttä kirjaamoon kokouspäivän aamuun saakka ja
kokouspäivän aamusta alkaen toimielimen sihteeriin. Aineistoon liittyviin sisällöllisiin kysymyksiin vastaa lisätiedonantaja.
Esittelijä
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kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Tommi Laitio, toimialajohtaja, kulttuuri ja vapaa-aika, puhelin: 310 89045
tommi.laitio(a)hel.fi
Hannele Isokangas, henkilöstösuunnittelupäällikkö, kulttuuri ja vapaa-aika, puhelin:
310 82662
hannele.isokangas(a)hel.fi

Liitteet
1
2

Hakijaluettelo
Päätöshistoria: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 4.6.2019 § 105

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Otteet
Ote
Virkaan valittu

Otteen liitteet
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Viran muut hakijat

Tiedoksi
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Taloushallintopalvelut
Kaupunginkanslia

Päätöshistoria
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 21.05.2019 § 97

Kaupunginhallitus 25.03.2019 § 211
HEL 2019-003116 T 01 01 04 00

Päätös
Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi Tuula Haaviston eroilmoituksen
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kulttuurijohtajan virasta.
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Samalla kaupunginhallitus kehotti kulttuurin ja vapaa-ajan toimialaa
käynnistämään viran täyttämiseksi julkisen hakumenettelyn.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Riitta Hellman, rekrytointipäällikkö, puhelin: 310 32950
riitta.hellman(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

27/2019

31 (121)

Asia/7
17.06.2019

§ 458
Lainan myöntäminen liikenneliikelaitokselle
HEL 2019-006241 T 02 05 02

Päätös
Kaupunginhallitus päätti myöntää liikenneliikelaitokselle talousarvion
kohdalta 9 01 02 21, liikelaitosten lainat, yhteensä 90 miljoonan euron
lainat seuraavin ehdoin:
Lainaerät: Liikenneliikelaitos nostaa 45 miljoonaa euroa 1,5 % vuotuisena kiinteäkorkoisena lainana ja 45 miljoonaa euroa 12 kuukauden
euribor-korkoon sidottuna vaihtuvakorkoisena lainana, jossa korkomarginaali on 1 %. Vaihtuvakorkoisen lainan koronlaskennassa huomioidaan negatiivinen viitekorko. Lainoista tehdään erilliset velkakirjat.
Laina-aika: Lainat maksetaan takaisin tasalyhenteisesti 20 vuoden kuluessa lainan nostosta kuitenkin siten, että lainojen lyhennykset alkavat
vuonna 2021.
Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginkanslian talous- ja
suunnitteluosaston talous- ja konserniohjausyksikköä laatimaan tarvittavat laina-asiakirjat.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 25656
keijo.harkonen(a)hel.fi

Liitteet
1

HKL johtokunnan päätös

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Otteet
Ote
Liikenneliikelaitos

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
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Esittelijän perustelut
Liikenneliikelaitoksen investointiennuste vuodelle 2019 on 156,1 milj.
euroa. Investoinnit rahoitetaan tulos- ja lainarahoituksella. Lainojen
nostoissa on pyritty huomioimaan kaupungin kassatilanne.
Liikenneliikelaitoksella oli 31.12.2018 ulkoista lainaa 233,1 milj. euroa
ja kaupungin sisäisiä lainoja 143,1 milj. euroa. Vuonna 2018 liikenneliikelaitos nosti kaupungin sisäistä lainaa 130 miljoonaa euroa, jonka lisäksi investointeja on rahoitettu liikelaitoksen kirjanpidon käyttötililtä.
Liikenneliikelaitoksen johtokunta on päättänyt (18.4.2019, § 70) hakea
vuoden 2019 talousarvioon varatuista määrärahoista 90 000 000 euron
suuruista kaupungin lainaa.
Vuoden 2019 talousarvion kohdalla 9 01 02 21, liikelaitosten lainat, on
osoitettu 266 593 000 euroa liikelaitosten sisäisiin lainoihin kaupungilta.
Lainojen myöntämisestä päättää hallintosäännön mukaisesti kaupunginhallitus.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 25656
keijo.harkonen(a)hel.fi

Liitteet
1

HKL johtokunnan päätös

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Otteet
Ote
Liikenneliikelaitos
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§ 459
Hernesaaren jätteen putkikeräys Oy:n osakkeiden merkintähinnan
maksaminen
HEL 2018-004449 T 00 00 00

Päätös
Kaupunginhallitus päätti myöntää kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston käytettäväksi 373 000 euroa Hernesaaren jätteen putkikeräys Oy:n osakkeiden merkintähinnan maksamista varten vuoden 2019
talousarvion kohdasta 8 06 02 Arvopaperit, Muut kohteet, Khn käytettäväksi.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109
tiina.leinonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Hernesaaren jätteen putkikeräys Oy
Kaupunginhallitus päätti 27.8.2018, § 517 perustaa Hernesaaren jätteen putkikeräys Oy -nimisen osakeyhtiön ja kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita yhtiön perustamisvaiheessa merkitsemään yhtiön
ainoan (1) äänivaltaisen A-osakkeen ja 8 000 äänivallatonta osaketta
yhteensä 373 000 euron merkintähintaan sekä hoitamaan yhtiön perustamiseen liittyvät toimenpiteet.
Yhtiön tehtävänä on osana Helsingin kaupunkikonsernia omistaa, toteuttaa, hallinnoida ja ylläpitää Hernesaaren uudella asunto- ja toimitilaalueella alueellista jätteen putkikeräysjärjestelmää jätekeräysasemineen, runkoverkkoineen sekä tuottaa omakustannusperusteisia jätteen
putkikeräyspalveluja osakkeenomistajilleen. Lisäksi yhtiö voi järjestää
alueella osakkeenomistajilleen omakustannusperusteisesti sellaisia
keskitettyjä jätekeräyspalveluita, joita ei voida toteuttaa putkikeräysjärjestelmällä.
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Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se jaa osakkeenomistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto on
käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen kaupunkikonsernin yhtiölle asettamat tavoitteet huomioon ottaen.
Kaupunki merkitsee yhtiön koko äänivaltaisen osakekannan, jonka nojalla se hallinnoi yhtiötä ainakin Hernesaaren alueen ja putkikeräysjärjestelmän rakentamisajan, Kaupungin merkitsemät yhtiön 8 000 äänivallatonta osaketta vastaavat kaupungin kyseiselle alueelle kaavailtujen ja jätteen putkikeräysjärjestelmään liitettävien julkisten rakennusten
rakennusoikeuden arvioitua määrää.
Yhtiön perustamisen täytäntöönpano on viivästynyt suunnitellusta ja
yhtiön perustamissopimus on allekirjoitettu 22.5.2019. Osakkeiden
merkintähinnat tulee maksaa kahden kuukauden kuluessa perustamissopimuksen allekirjoittamisesta. Tämän vuoksi tarvitaan uusi päätös
yhtiön osakkeiden merkintähinnan maksamiseen tarvittavasta talousarviomäärärahasta.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109
tiina.leinonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Tiedoksi
Oikeuspalvelut
Talpla
Kaupunginkanslia

Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 27.08.2018 § 517
HEL 2018-004449 T 00 00 00

Päätös
A
Kaupunginhallitus päätti toteuttaa Länsisataman Hernesaaren uudelle
asunto- ja toimitila-alueelle alueellisen jätteen putkikeräysjärjestelmän.
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B
Kaupunginhallitus päätti:
1
perustaa Hernesaaren jätteen putkikeräys Oy (ruotsiksi Ärtholmens
sopsug Ab) – nimisen osakeyhtiön, jonka tehtävänä on omistaa, toteuttaa, hallinnoida ja ylläpitää Hernesaaren uudella asunto- ja toimitilaalueella alueellista jätteen putkikeräysjärjestelmää sekä tuottaa omakustannusperusteisia jätteen keräyspalveluja osakkeenomistajilleen
2
hyväksyä liitteenä 1 olevan yhtiön yhtiöjärjestyksen
3
kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita yhtiön perustamisvaiheessa merkitsemään yhtiön ainoan (1) äänivaltaisen A-osakkeen ja 8
000 äänivallatonta osaketta yhteensä 373 000 euron merkintähintaan,
josta 5 000 euroa kirjataan yhtiön osakepääomaan ja loput yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon
4
myöntää kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston käytettäväksi
373 000 euroa osakkeiden merkintähinnan maksamista varten vuoden
2018 talousarvion kohdasta 8 06 02 Arvopaperit, Muut kohteet, Khn
käytettäväksi
5
kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita hoitamaan yhtiön perustamiseen liittyvät toimenpiteet ja allekirjoittamaan tarvittavat perustamis- ja muut asiakirjat sekä oikeuttaa tekemään perustamissopimukseen ja yhtiöjärjestykseen tarvittaessa vähäisiä muutoksia, täsmennyksiä ja täydennyksiä
6
kehottaa kaupunkiympäristölautakuntaa huolehtimaan siitä, että Hernesaaren alueella tonttien varaus- ja luovutusehdoissa velvoitetaan
tonttien vuokralaiset ja omistajat sekä maankäyttösopimuksissa alueen
yksityiset maanomistajat liittämään rakennukset jätteen putkikeräysjärjestelmään, ryhtymään kaupungin määräämin ehdoin yhtiön osakkeenomistajaksi sekä tekemään yhtiön kanssa kaupungin vahvistamien
periaatteiden mukaiset suunnittelu- ja toteutussopimukset, merkintä- ja
Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinki.kirjaamo@hel.fi

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

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

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alv.nro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja

27/2019

36 (121)

Asia/8
17.06.2019

käyttösopimukset tai muut vastaavat sopimukset, ellei kaupunkiympäristölautakunta perustellusta syystä toisin päätä ja
7
kehottaa kaupungin toimialoja, virastoja ja liikelaitoksia huolehtimaan
siitä, että Hernesaaren alueella liitetään julkiset rakennukset jätteen
putkikeräysjärjestelmään ja tehdään yhtiön kanssa kaupungin vahvistamien periaatteiden mukaiset suunnittelu- ja toteutussopimukset, merkintä- ja käyttösopimukset tai muut vastaavat sopimukset.
C
Kaupunginhallitus oikeutti kaupunkiympäristölautakunnan vahvistamaan Hernesaaren jätteen putkikeräys Oy:n ja järjestelmän käyttäjäksi
tulevien tonttien vuokralaisten ja/tai tonttien omistajien välillä tehtävien
osakemerkintää sekä putkikeräysjärjestelmän toteuttamista ja käyttämistä koskevien sopimusten pääperiaatteet ja sopimusmallit.
D
Kaupunginhallitus kehotti päätöskohdassa B tarkoitettua yhtiötä, kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastoa ja kaupunkiympäristön
toimialan maaomaisuuden kehittäminen ja tontit –palvelua kiinnittämään putkikeräysjärjestelmää suunniteltaessa ja rakennettaessa sekä
järjestelmän toimittajan kilpailutuksessa erityistä huomiota jätteiden
syntypaikkalajittelua ja jätteiden määrän vähentämistä edistäviin ratkaisuihin.
Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm
Lisätiedot
Maria Nelskylä, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251
maria.nelskyla(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 24.04.2018 § 215
HEL 2018-004449 T 00 00 00

Esitys
A
Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus päättäisi toteuttaa Länsisataman Hernesaaren uudelle
asunto- ja toimitila-alueelle alueellisen jätteen putkikeräysjärjestelmän.
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B
Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus päättäisi
1
perustaa Hernesaaren jätteen putkikeräys Oy (ruotsiksi Ärtholmens
sopsug Ab) –nimisen osakeyhtiön, jonka tehtävänä on omistaa, toteuttaa, hallinnoida ja ylläpitää Hernesaaren uudella asunto- ja toimitilaalueella alueellista jätteen putkikeräysjärjestelmää sekä tuottaa omakustannusperusteisia jätteen keräyspalveluja osakkeenomistajilleen;
2
hyväksyä liitteenä 1 olevan yhtiön yhtiöjärjestyksen;
3
kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita yhtiön perustamisvaiheessa merkitsemään yhtiön ainoan (1) äänivaltaisen A-osakkeen ja 8
000 äänivallatonta osaketta yhteensä 373 000 euron merkintähintaan,
josta 5 000 euroa kirjataan yhtiön osakepääomaan ja loput yhtiön sijoitetun vapaan pääoman rahastoon;
4
kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita hoitamaan yhtiön perustamiseen liittyvät toimenpiteet ja allekirjoittamaan tarvittavat perustamis- ja muut asiakirjat sekä oikeuttaa sen tekemään perustamissopimukseen ja yhtiöjärjestykseen tarvittaessa vähäisiä muutoksia, täsmennyksiä ja täydennyksiä;
5
kehottaa kaupunkiympäristölautakuntaa huolehtimaan siitä, että Hernesaaren alueella tonttien varaus- ja luovutusehdoissa velvoitetaan
tonttien vuokralaiset ja omistajat sekä maankäyttösopimuksissa alueen
yksityiset maanomistajat liittämään rakennukset jätteen putkikeräysjärjestelmään, ryhtymään kaupungin määräämin ehdoin yhtiön osakkeenomistajaksi sekä tekemään yhtiön kanssa kaupungin vahvistamien
periaatteiden mukaiset suunnittelu- ja toteutus-, merkintä- ja käyttösopimukset tai muut vastaavat sopimukset, ellei kaupunkiympäristölautakunta perustellusta syystä toisin päätä ja
6
kehottaa kaupungin hallintokuntia ja laitoksia huolehtimaan siitä, että
Hernesaaren alueella liitetään julkiset rakennukset jätteen putkikeräysPostiosoite
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järjestelmään ja tehdään yhtiön kanssa kaupungin vahvistamien periaatteiden mukaiset suunnittelu- ja toteutus-, merkintä- ja käyttösopimukset tai muut vastaavat sopimukset.
C
Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että se oikeuttaa kaupunkiympäristölautakunnan vahvistamaan Hernesaaren jätteen putkikeräys Oy:n ja järjestelmän käyttäjäksi tulevien tonttien vuokralaisten ja / tai omistajien välillä tehtävien osakemerkintää sekä putkikeräysjärjestelmän toteuttamista ja käyttämistä koskevien sopimusten
pääperiaatteet ja / tai sopimusmallit.
D
Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että se kehottaa esitysehdotuksessa B tarkoitettua yhtiötä, kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastoa ja kaupunkiympäristön toimialan maaomaisuuden kehittäminen ja tontit –palvelua kiinnittämään putkikeräysjärjestelmää suunniteltaessa ja rakennettaessa (toteutettaessa) sekä järjestelmän toimittajan kilpailutuksessa erityistä huomiota jätteiden syntypaikkalajittelua ja jätteiden määrän vähentämistä edistäviin ratkaisuihin.
E
Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että esitysehdotukset A-D pannaan täytäntöön ehdolla, että kaupunginvaltuusto
hyväksyy sille tehtävän erillisen ehdotuksen Hernesaaren jätteen putkikeräys Oy:n lainojen vakuudeksi myönnettävästä kaupungin 8 400 000
euron suuruisesta omavelkaisesta takauksesta.
Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen
Lisätiedot
Katarina Nordberg, kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 31800
katarina.nordberg(a)hel.fi
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§ 460
Alueen varaaminen Garden Helsinki -hanketta varten (Taka-Töölö)
HEL 2019-003335 T 10 01 01 00

Päätös
Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.
Käsittely
Asian aikana kuultavina olivat tonttipäällikkö Sami Haapanen, projektinjohtaja Hannu Asikainen ja projektipäällikkö Tom Qvisen. Asiantuntijat
poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Tomi Sevanderin ehdotuksesta.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Maria Nelskylä, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251
maria.nelskyla(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Kaupunginhallitus varaa Projekti GH Oy:lle (Y-tunnus 2581735-9) alueen Taka-Töölöstä Garden Helsinki -hankkeen jatkosuunnittelua varten
seuraavasti:
 varausalue on liitteestä 2 ilmenevät asemakaavan muutosehdotuksen nro 12572 mukaiset KTYA- ja YU-korttelialueet sekä niihin liittyvät VP/s-alueille sijoittuvat maanalaiset alueet, jotka muodostuvat
kiinteistöistä tai sijoittuvat kiinteistöihin 14-9901-100, 14-9903-100
ja 14-9904-100
 varaus on voimassa 31.12.2020 saakka
 varauksessa noudatetaan liitteiden 1–6 ehtoja.
Kaupunginhallitus oikeuttaa kaupunkiympäristön toimialan maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelun tonttipäällikön:
 hyväksymään varauksensaajan lopullisen rahoitus- ja toimintasuunnitelman ennen alueen luovuttamista ja
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 hyväksymään varauksensaajan mahdolliset yhteistyökumppanit.
Tiivistelmä
Garden Helsinki -hanke on tapahtumien, urheilun, liikunnan ja vapaaajan sekä asumisen, palvelujen ja työpaikkojen keskus. Keskus sisältää suuren monitoimiareenan, Helsingin jäähalliin peruskorjattavan
monikäyttöisen palloiluareenan, jää- ja muuhun urheiluun ja harrastamiseen tarkoitettuja harjoitustiloja, asuntoja, toimistotiloja, liike- ja ravintolatiloja, hotelli- ja majoitustiloja sekä kokonaisuutta palvelevan pysäköintilaitoksen. Yhteensä hanke käsittää noin 1900 000 k-m² kerrosalaa.
Hanketta varten on tehty vuonna 2015 ensimmäinen suunnitteluvaraus,
jonka perusteella hankkeen sijaintia täsmennettiin vuonna 2016 tehdyllä varauspäätöksellä kahdesta vaihtoehtoisesta sijainnista nyt esitettävälle varausalueelle, Nordenskiöldinkadun alueelle, Helsingin jäähallin
viereen. Vuonna 2016 tehty varauspäätös ja sitä edelleen tarkentava
vuonna 2018 tehty varauspäätös sisälsivät erinäisiä hankkeen jatkosuunnittelulle asetettuja reunaehtoja ja tavoitteita.
Suunnitteluvarauksen tavoitteet on saavutettu ja suunnittelu on edennyt
siihen vaiheeseen, että sen perusteella on laadittu asemakaavan muutosehdotus.
Esittelijän perustelut
Aiemmat varauspäätökset
Garden Helsinki -hankkeen suunnittelu on alkanut vuonna 2010. Suunnittelun alkuvaiheessa hankkeelle päätettiin tehdä kaksivaiheinen varaus. Ensimmäisen vaiheen tarkoituksena oli mahdollistaa hankkeen
tutkimista kahteen vaihtoehtoiseen paikkaan, Mäntymäki–Kisahalli-alueelle ja Nordenskiöldinkadun alueelle. Ensimmäisen vaiheen jälkeen oli
tarkoitus täsmentää alue ja jatkaa suunnittelua valitulla alueella.
Suunnitteluvaraus 2015
Kaupunginhallitus päätti 11.5.2015, 525 § varata Projekti GH Oy:lle
Helsingin Töölön (Mäntymäki–Kisahalli) alueelta noin 60 715 m²:n suuruisen alueen Garden Helsinki -hankkeen suunnittelua varten. Varauksen tarkoituksena oli hankkeen toiminta- ja toteutusedellytysten selvittäminen varauksen kohteena olevalla alueella. Varauksensaaja oli velvollinen tekemään vaihtoehtoisen hankesuunnitelman Nordenskiöldinkadulle Helsingin jäähallin läheisyyteen. Suunnittelun edellytettiin tapahtuvan yhteistyössä kaupungin eri virastojen, museoviraston sekä
Pisararadan suunnitteluryhmän kanssa. Varauspäätökseen sisältyi liPostiosoite
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säksi paljon erinäisiä vaikutusten arviointiin ja selvitysten laatimiseen
liittyviä ehtoja.
Suunnitteluvaraus 2016
Kaupunginhallitus päätti 27.6.2016, 655 § varata Projekti GH Oy:lle
Helsingin Töölön alueelta noin 69 300 m²:n suuruiset maanpäälliset ja
noin 83 000 m²:n suuruiset maanalaiset alueet Garden Helsinki -hankkeen jatkosuunnittelua, toteutusedellytysten selvittämistä ja varmistamista, arkkitehtuurikilpailua sekä asemakaavoitusta varten 31.12.2018
saakka.
Varausehtojen mukaisesti hankkeen jatkosuunnittelu, toteutusedellytysten selvittäminen ja varmistaminen sekä asemakaavan muutos on tehtävä yhteistyössä Helsingin kaupungin eri virastojen, museoviraston
sekä tarvittavilta osin muiden ympäröivien kiinteistöjen kuten Olympiastadionin ja Sonera Stadionin (nyk. Telia 5G Areena) omistajien ja toiminnanharjoittajien kanssa.
Varauksessa todettiin, että luovutettava alue määräytyy lopullisesti ympäröivien kiinteistöjen sekä toiminnanharjoittajien (kuten Jääkenttäsäätiö, Helsinki Stadion Oy ja Stadionsäätiö) kanssa tehtävän suunnitteluyhteistyön, järjestettävän arkkitehtuurikutsukilpailun ja kaavoituksen perusteella. Varauksessa edellytettiin, että alueen hankkeita ja Töölön
pallokenttäkokonaisuutta tulee kehittää siten, että hankkeiden toimintaedellytykset alueella säilyvät. Jalkapallon toimintaedellytysten säilyminen alueella heikentymättöminä tuli myös ratkaista suunnittelun osana. Edelleen varauspäätöksen mukaan tarkoitus oli tutkia Helsingin
jäähallin suojeleminen, purkaminen tai integroiminen Garden Helsinki
hankkeeseen.
Suunnitteluvarauksen tarkennus 2018
Kaupunginhallitus päätti 8.1.2018, 14 § muuttaa ja täydentää Projekti
GH Oy:lle Garden Helsinki -hanketta varten tekemäänsä suunnitteluvarauspäätöstä.
Kaupunginhallituksen päätöksellä varausaluetta tarkennettiin hankkeesta käydyn arkkitehtuurikilpailun perusteella. Päätöksen mukaan
Helsingin vanha jäähalli integroidaan lähtökohtaisesti osaksi hanketta
siten, että se saneerataan palloilu- ja monitoimiareenaksi, jolla on
mahdollisuus tukea myös rakennettavan pääareenan tapahtumakäyttöä.
Päätöksessä edellytettiin, että hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee pyrkiä minimoimaan hankkeen rakentamisen aiheuttamat haitat alueen jalkapallotoiminnalle sekä varausaluetta ympäröivien kiinteisPostiosoite
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

27/2019

42 (121)

Asia/9
17.06.2019

töjen muille käyttäjille ja ympäristölle. Lisäksi päätöksessä edellytettiin,
että hankkeen jatkosuunnittelussa ja toteutuksessa tulee huolehtia siitä, että mainittujen toimijoiden, erityisesti jalkapallon, toimintaedellytykset alueella säilyvät tai paranevat tulevaisuudessa.
Edelleen päätöksessä edellytettiin, että Pisararadan ratasuunnitelma ja
Pisararataa varten laadittu asemakaava nro 12290 on huomioitava
Vauhtitien ajoyhteyden suunnittelussa.
Kaupunginhallitus kehotti kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelua tekemään selvityksen kaupungin käyttötalouteen aiheutuvista
kustannuksista, mikäli jäähalli ja sen harjoitushalli eivät enää ole nykyhinnoilla kaupungin ja seurojen käytettävissä ja mistä tarvittavat jääkenttätilat löytyvät. Samalla kaupunginhallitus kehotti Jääkenttäsäätiötä
tekemään selvityksen sen taloudelle aiheutuvista muutoksista jäähallin
luovuttamisen myötä.
Arkkitehtuurikutsukilpailu ja asemakaavoitus
Arkkitehtuurikutsukilpailu
Projekti GH Oy käynnisti 20.10.2016 yhteistyössä Helsingin kaupungin
kaupunkisuunnitteluviraston kanssa Garden Helsinki -hankkeen arkkitehtuurista, maanpäällisestä massoittelusta ja kaupunkikuvallisesta ratkaisusta sekä maanalaisten tilojen sijoittamisesta ajoyhteyksineen arkkitehtuurikutsukilpailun. Kilpailun tarkoituksena oli löytää arvokkaalle
rakennuspaikalle arkkitehtuuriltaan ja kaupunkikuvalliselta sovitukseltaan korkeatasoinen ja kiinnostava kokonaissuunnitelma asemakaavoituksen ja toteutuksen pohjaksi.
Arkkitehtuurikutsukilpailuun oli kutsuttu osallistumaan seuraavat arkkitehtitoimistot:






JKMM Arkkitehdit Oy
Arkkitehtitoimisto K2S Oy
Arkkitehtuuritoimisto B&M Oy
Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy
Arkkitehtitoimisto ALA Oy

Kilpailuajan päättymiseen 20.12.2016 mennessä toimitettiin yhteensä
viisi kilpailuehdotusta. Arvioinnin perusteella kilpailun palkintolautakunta päätti asettaa ensimmäiselle sijalle ehdotuksen ”Skrinnari”, joka oli
Arkkitehtuuritoimisto B&M Oy:n laatima ehdotus. Samalla palkintolautakunta esitti, että suunnittelua jatketaan yhdessä kilpailun voittaneen
työryhmän kanssa ja kehitetään palkintolautakunnan antamien jatkosuunnitteluohjeiden pohjalta.
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Asemakaavoitus ja viitesuunnitelma
Helsingin yleiskaavassa 2016 aluetta koskee sekä kantakaupunkimerkintä (C2) että virkistys- ja viheraluemerkintä. Helsingin maanalaisessa
yleiskaavassa nro 11830 on varausalueelle merkitty Pohjoisen Stadiontien eteläpäästä Eläintarhan kentälle johtava maanalainen tila.
Pääasiallista uudisrakentamisen aluetta koskee asemakaava no 2261
(vahvistettu 17.6.1942), jonka mukaan alue on urheilualuetta sekä puistoalueita. Suunnitellun kalliopysäköintilaitoksen ja Vauhtitieltä alkavan
ajotunnelin alueilta koskee Eläintarhan alueen asemakaava no 447
(vahvistettu 23.10.1906) sekä Pisararadan kaava 12290 (hyväksytty
17.6.2015). Puistoalueita koskee pieniltä osin myös Olympiastadionin
vanha asemakaava no 1562 (vahvistettu 9.12.1935) ja asemakaava
12301 (hyväksytty 26.8.2015).
Arkkitehtuurikutsukilpailun jälkeen suunnittelutyötä on jatkettu yhdessä
kilpailun voittaneen työryhmän ja kaupungin kanssa vuorovaikutuksessa alueen toimijoiden kanssa. Viitesuunnitelma on liitteenä 1.
Hankkeen myötä alueella on vireillä asemakaavan muutos. Kaupunkiympäristölautakunta on 16.4.2019, 201 § esittänyt Helsinki Garden
(Nordenskiöldinkatu 13 ja osa Eläintarhan muuta aluetta) asemakaavan muutosehdotuksen nro 12572 hyväksymistä. Asemakaavan muutosta on valmisteltu yhteistyössä kaupungin eri palvelujen, Garden Helsinki hankkeen sekä muiden viranomaisten ja alueen toimijoiden kanssa. Kaava mahdollistaa monitoimiareenan sekä muiden tapahtuma-, liikunta- ja vapaa-ajan palveluiden, toimistojen, asuntojen ja majoitustilojen sekä pysäköintilaitosten rakentamisen alueelle. Lisäksi kaava mahdollistaa ajotunnelin rakentamisen alueelle Vauhtitien suunnasta. Asemakaavan arvioitu käsittelyaika kaupunginvaltuustossa on vuoden
2019 aikana. Asemakaavan ote on liitteenä 7.
Alueen toimintojen turvaaminen ja aluejärjestelyt
Hankkeen vaikutukset Jääkenttäsäätiön toimintamahdollisuuksiin
Hankkeen vaikutuksista Jääkenttäsäätiön talouteen on kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimesta teetetty selvitys. Laajojen taloudellisten
vaikutusten arviointia koskeva selvitys on liitteenä 8.
Selvityksen mukaan Helsingin Jäähallin poistuva liiketoiminta jättää
noin miljoonan euron vuosittaisen alijäämän Jääkenttäsäätiön toimintaan. Tulevaisuudessa Jääkenttäsäätiöllä ei ole mahdollisuutta kerätä
nykyisen rahoitusmallin mukaista omarahoitusosuutta halleihin investoimiseen. Helsingin Jäähallin luovutuksen myötä Jääkenttäsäätiön
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toiminta muuttuu pelkästä investointiavustettavasta myös toimintaavustettavaksi.
Vanhan jäähallin muutoksen vuoksi Jääkenttäsäätiön toiminta pyritään
turvaamaan seuraavin toimenpitein. Osana hankkeen koordinointia on
tutkittu korvaavien jäähallien toteuttamista muualle Helsinkiin. Tämän
hetkisen näkemyksen mukaan korvaavat tilat (kahden jääkentän käsittävä halli) sijoitettaisiin Herttoniemeen Abraham Wetterintien, Linnanrakentajantien ja Johan Sederholmintien kulmaan.
Varausehdoissa edellytetään, että Jääkenttäsäätiöllä on halutessaan
oikeus vuokrata Garden Helsinki -hankkeen tiloista kenttiä normaalein
vuokrin ja ehdoin. Tämä korvaa osaltaan Helsingin jäähallin poistumista Jääkenttäsäätiön käytöstä.
Jalkapallon toiminnan turvaaminen
Suunnitteluvarauksessa hankkeelta edellytettiin, että jalkapalloilun toimintamahdollisuudet alueella eivät saa hankkeen vaikutuksesta heikentyä. Varausehtojen mukaisesti varauksensaaja on velvollinen ottamaan huomioon hankkeen toteutuksen yhteydessä jalkapallotoiminnan
harjoittamisedellytykset ja minimoimaan sille aiheutuvat haitat. Jalkapallon toimintamahdollisuuksien turvaamista sekä niiden mahdollista
parantamista on tutkittu ja suunniteltu yhdessä liikuntapalveluiden ja
Helsinki Stadion Management Oy:n (HJK) kanssa. Sen perusteella on
päädytty esittämään seuraavia toimenpiteitä.
Töölön pallokenttään numero 1 tehdään laaja peruskorjaus, minkä jälkeen kentän käyttäminen ympärivuotiseen käyttöön olisi pääosin mahdollista. Lisäksi Garden Helsinki -hankkeen varausalueeseen kuuluvan
kentän 7 on tarkoitus jatkossa toimia muun ohella myös jalkapallokäytössä mahdollistaen noin 40 m x 60 m kokoisen pelikentän.
Kentällä 7 nyt oleva ylipainehalli on tarkoitus korvata kentälle 6 toteutettavalla uudella ylipainehallilla. Uusi ylipainehalliin toteutettava kenttä
on nykyistä kenttää suurempi (noin 100 m x 64 m) ja on siten parannus
kenttään 7 nähden.
Garden Helsinki -hanke edellyttää pohjavesien imeytysjärjestelmien rakentamista kentän 6 alueella. Varauksensaaja on pohjavesijärjestelyjen
yhteydessä velvollinen kustannuksellaan toteuttamaan kentän 6 pohjanvahvistustyöt sekä myöhemmin rakennettavan jalkapallotoimintaa
palvelevan ylipainehallin edellyttämät pohjarakennus- ja perustustyöt,
anturat, sokkelit, tukimuurit sekä tekonurmipinnoitteen. Työt edellyttävät myös toimenpiteitä kentän 7 puolella. Siten kentät 6 ja 7 ovat jonkin
aikaa poissa käytöstä samanaikaisesti.
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Kentällä 6 ja osin kentällä 7 tehtävät toimenpiteet tulee tehdä kesäaikaan (touko-syyskuu) siten, että kenttien 6 ja 7 yhtäaikainen käyttökatkos saa olla korkeintaan 5 kuukautta. Jalkapallotoiminnalle aiheutuu
näin käyttökatkoksesta mahdollisimman vähän haittaa.
Hankkeen suunnittelussa on huomioitu jalkapallotoiminnan harjoittamisedellytykset siten, että niiden voidaan katsoa kokonaisuutena tarkastellen säilyvän vähintään ennallaan.
Muiden alueen toimijoiden toiminnan turvaaminen
Garden Helsinki -hankkeessa on otettu huomioon jalkapalloilun lisäksi
Olympiastadionin toimintaedellytykset. Olympiastadionin kannalta
olennaista on, että Pohjoisen Stadionintien käyttö turvataan myös Garden Helsinki -hankkeen rakentamisen ajan. Eläintarhan kentältä Olympiastadionille johtavan urheilutunnelin käytön katkokset rakentamisen
aikana minimoidaan ja tarvittaessa Olympiastadionin toiminnalle voidaan tapahtumien aikana varata tilaa hankkeen varausalueelta. Alue
tulee kaavamääräyksen mukaan voida käyttää muidenkin alueen toimijoiden tarpeisiin.
Alueella sijaitsevan Telia 5G -Stadionin toiminta säilyy entisellään.
Kaavan toteuttamisen edellyttämät aluejärjestelyt
Varauksen kohteena olevan alueen luovuttaminen varauksensaajalle
tai tämän osoittamalle yhteistyökumppanille edellyttää kaupungilta
aluejärjestelyiden suorittamista.
Tällä hetkellä Helsingin jäähalli pihapiireineen on vuokrattuna Jääkenttäsäätiölle. Lisäksi Jääkenttäsäätiö omistaa maan alla sijaitsevan harjoitusjäähallin. Vuokrasopimus Jääkenttäsäätiön kanssa tulee päättää
ja Jääkenttäsäätiön tulee luopua omistamastaan maanalaisesta harjoitusjäähallista.
Nordenskiöldinkadun ja Pohjoisen Stadiontien kulmaan osoitettu pysäköintialueen vuokraus Jääkenttäsäätiön kanssa tulee myös irtisanoa.
Töölön pallonkenttä numero 7 on tällä hetkellä vuokrattuna Helsinki
Stadion Management Oy:lle. Kentällä sijaitsee yhtiön omistama ylipainehalli (kuplahalli). Garden Helsinki -hankkeen suunnittelun yhteydessä
on selvitetty, että Garden Helsinki -hankkeen toteuttamisen kannalta on
tarpeellista purkaa ylipainehalli ja osoittaa Helsinki Stadion Management Oy:lle uusi alue uuden ylipainehallin rakentamista varten vuokraalueen vierestä kentältä 6. Samalla maanvuokrasopimus Töölön pallonkentästä 7 tulee päättää ja tehdä uusi maanvuokrasopimus Helsinki
Stadion Management Oy:n kanssa kentästä 6.
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Kaupungin ja Helsinki Stadion Management Oy:n välillä voimassa olevan kenttää 7 koskevan maanvuokrasopimuksen korvaavasta uudesta
maanvuokrasopimuksesta kenttää 6 koskien on neuvoteltu vuokralaisen kanssa. Asia viedään päätöksentekoon erikseen todennäköisesti
kesän 2019 kuluessa.
Hakemus, suunnitelmat ja toteutusorganisaatio
Hakemus
Projekti GH Oy esittää hakemuksessaan, että kaupunki varaisi sille Taka-Töölön Eläintarhan alueelle asemakaavan muutosehdotuksessa
osoitetun KTYA- ja YU- korttelialueet sekä VP/s –alueilta rakentamiselle osoitetut maanalaiset / maanpäälliset tilat.
Hakemus on oheismateriaalissa.
Viitesuunnitelman pääsisältö ja suunnitteluorganisaatio
Garden Helsinki -hanke on monipuolinen kokonaisuus, jonka keskeisin
osa on maan alle rakennettava tapahtuma-areena. Helsingin jäähalli
muutetaan tapahtuma-areenaan kiinteästi liittyväksi, pääareenaa pienemmäksi mid-areenaksi ja liikuntatiloiksi.
Tapahtuma-areenan ja sen kokonaisuuteen kuuluvan Helsingin jäähallin lisäksi kokonaisuuteen on suunniteltu muun muassa hotelli, toimitiloja, ravintoloita, monipuolisia liikunta- ja kuntoilutiloja, ruokakauppa ja
muita liiketiloja sekä asumista.
Hankesuunnittelusta vastaa Projekti GH Oy konsulttinaan GSP Group
Oy ja arkkitehtisuunnittelusta Arkkitehtuuritoimisto B & M Oy ja PESArkkitehdit Oy. Lisäksi mukana on useita erityisalojen suunnittelijoita.
Rakentamisen aikataulu
Asemakaavan tultua lainvoimaiseksi alueen rakentaminen on tarkoitus
käynnistää mahdollisimman nopeasti. Tonttien luovuttaminen edellyttää
lainvoimaista asemakaavaa ja rakennuslupaa.
Kokonaisrakentamisajaksi on arvioitu noin 38-46 kuukautta.
Rahoitus- ja toimintasuunnitelma sekä toteutusorganisaatio
Projekti GH Oy on esittänyt hankkeen alustavan rahoitus- ja toimintasuunnitelman kaupunkiympäristöntoimialan maaomaisuuden kehittäminen ja tontit-palvelulle varauksen valmistelun yhteydessä.
Varauksensaajan tulee esittää lopullinen rahoitusta ja toteutusta koskeva suunnitelma investori-, omistaja-, käyttäjä- rakennuttaja- ja uraPostiosoite
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koitsijatahoineen maaomaisuuden kehittäminen ja tontit-palvelulle ennen kiinteistöjen luovuttamista.
Projekti GH Oy on valinnut hankkeeseen YIT:n rakennusliike- ja rahoittajakumppanikseen.
Garden Helsingin tapahtumatoiminnasta vastaa yhtiö, jonka omistajia
ovat mm. Oy HIFK-Hockey Ab ja Helsingin Seagulls koripallojoukkueen
taustayhtiö. Yhtiöllä on kumppanuussopimukset kansallisten ja kansainvälisten tapahtumapromoottoreiden kanssa.
Garden Helsinki -hankkeeseen perustettavan kiinteistöyhtiön omistavat
rakennusaikaiset rahoittajat vastaten kiinteistöhallinnosta ja -operoinnista.
Varausesitys ja keskeiset varausehdot
Garden Helsinki -hanketta on kehitetty vuonna 2016 tehdyn suunnitteluvarauspäätöksen ja sitä koskevan vuonna 2018 tehdyn tarkentavan
varauspäätöksen mukaisesti. Hankkeen suunnitelma perustuu varauspäätöksen edellyttämään arkkitehtuurikutsukilpailuun ja sitä on kehitetty edelleen samanaikaisesti asemakaavoituksen kanssa.
Hankkeen suunnittelussa on huomioitu varauspäätöksessä edellytetyt
asiat, kuten jalkapallon toimintaedellytysten turvaaminen, Pisararadan
huomiointi sekä alueen muiden toimijoiden toiminnan turvaaminen.
Jääkenttäsäätiölle on edellä esitetyllä tavalla tarkoitus osoittaa uudet tilat harjoitusjäähallia varten muualta kaupungista.
Varauksensaaja on suunnittelussaan huomioinut aikaisempien varauspäätösten edellyttämät asiat siten, että alueen luovuttamiseen ja toteuttamiseen tähtäävästä tontinvarauksesta päättäminen on perusteltua.
Viitesuunnitelma sekä rahoitus- ja hallintamuoto ja perheasuntovaatimus
Hanke tulee toteuttaa liitteenä 1 olevaa viitesuunnitelmaa tai vähintään
sen mukaista laatutasoa ja perusratkaisuja noudattaen. Kaavassa osoitetut asuintilat tulee toteuttaa korkeatasoisena sääntelemättömänä
omistus- ja/tai vuokra-asuntotuotantona. Omistusasuntotuotannossa
edellytettäisiin vähintään noin 40 % olevan perheasuntoja (kaksi makuuhuonetta tai enemmän).
Jääkenttäsäätiön oikeus vuokrata tiloja
Jääkenttäsäätiön toiminnan turvaamiseksi edellytetään, että hanke
suunnittelee ja osoittaa säätiölle harjoitusjäähallitilat vuokrattavaksi tavanomaisin ehdoin ja hinnoin, ellei Jääkenttäsäätiö päätä olla vuokraamatta tiloja.
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Jalkapallon toiminnan turvaaminen
Varausehtojen mukaisesti varauksensaaja on velvollinen ottamaan
huomioon hankkeen toteutuksen yhteydessä jalkapallon toimintaedellytykset. Näin ollen hankkeen tulee pyrkiä minimoimaan rakentamisen ja
käytön aiheuttamat haitat varausalueen välittömässä läheisyydessä
olevalle jalkapallotoiminnalle.
Lisäksi edellä todetulla tavalla varauksensaaja on velvollinen toteuttamaan kentän 6 pohjavahvistus, pohjarakennus- ja perustustyöt, anturat, sokkelit, tukimuurit sekä tekonurmipinnoitteen.
Kaupungille varattava oikeus kentän 7 alueeseen (maanpäällinen osa)
Edellä esitetyin tavoin kaupunki päättää kentästä 7 tehdyn pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen Helsinki Stadion Management Oy:n kanssa.
Kenttä 7 sisältyy osaksi hankkeelle luovutettavaa korttelialuetta ja siten
luovutetaan korttelialueen osana Garden Helsinki -hankkeelle. Kaupunki pidättää kuitenkin itsellään option käyttöoikeuden hankkimiseen
alueen maanpäälliseen osaan urheilutoiminnan harjoittamista varten.
Tämä mahdollistaa sen, että kenttää 7 kyetään jatkossa käyttämään
jalkapallo- ja/tai muuhun urheilutoimintaan.
Maanalainen hanketta palveleva huolto- ja kulkuyhteys keskuspuiston alueella
Varausalueeseen kuuluu maanalainen pysäköintilaitos, minkä kautta
on suunniteltu kulkevan myös alueen huolto. Ajo pysäköintilaitokseen
on esitetty kulkevan Vauhtitieltä.
Mahdollisesti myöhemmin rakennettavan Pisara-radan huollon ja pelastuksen on niin ikään suunniteltu kulkevan mahdollisesti kyseisen
kulkuyhteyden kautta, mikä tullaan huomioimaan tehtäessä pitkäaikaista vuokrausta maanalaisesta alueesta. Varauksensaaja vastaa kulkuyhteyden suunnittelu- ja toteutuskustannuksista. Mikäli mahdollisen Pisara-radan huolto- ja pelastusyhteys toteutetaan kyseisen tunnelin
kautta, velvoitetaan tämä suorittamaan tästä korvauksen hankkeelle siltä osin kuin se käyttää tunnelia huoltoyhteytenä. Oikeus varataan myös
Pisara-radan rakentamista koskien. Vastaava oikeus varataan myös
muille maanalaisille hankkeille.
Muut toteutuksessa ja käytössä huomioitavat seikat
Varausehtoihin sisällytetään lisäksi ehdot liittyen alueen pohjavesijärjestelyihin, Eläintarhan kentältä Olympiastadionille johtavan urheilutunneliin, rakentamisen logistiseen suunnitelmaan sekä muita rakentamisen ja käytön aikaisia ehtoja.
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Vuokraus-, osto-oikeus- ja myyntiperiaatteet
Hankkeen toteutumisedellytysten varmistamiseksi on tarpeellista, että
hankkeella on mahdollisuus valita sen rahoituksen ja muiden seikkojen
kannalta järkevin tontinhallintamuoto, joko ostaminen tai vuokraaminen
osto-oikeudella. Hankkeen investoreiden kannalta tonttien ostomahdollisuus on merkittävä asia, joka osaltaan edistää hankkeen toteutumista.
Kaupunginhallitukselle tullaan seuraavassa vaiheessa esittämään
vuokraus-, osto-oikeus- ja myyntiperiaatteet KTYA-korttelialueelle ja
siihen liittyvälle maanalaiselle alueelle (VP/s –alueelle sijoittuvat alueet). Kaupunkiympäristölautakunta on tehnyt tätä koskevan esityksen
16.4.2019, 202 §. Helsingin jäähallin alueelle osoitetun YU-korttelialueen luovutusperiaatteet tullaan käsittelemään myöhemmin erikseen,
kun jäähallia koskevat selvitykset on tehty.
Muualta varattavat tontit
Periaatteet tonttien varaamiseksi
Garden Helsinki -hankkeessa on kyse kaupungin kannalta, kansallisessa mittakaavassa, kaupunkikehityksen näkökulmasta poikkeuksellisesta rakennushankkeesta. Varausalueelle on suunniteltu hieman yli
100 000 k-m² urheilu-, liikunta- ja tapahtumatilaa. Hankkeen kokonaislaajuus on noin 190 000 k-m². Urheilu-, liikunta- ja tapahtumatilan
osuus hankkeen kokonaislaajuudesta on siten erittäin huomattava.
Hankkeen arvioitu kokonaisinvestointi- ja rahoitustarve on noin 800 miljoonaa euroa.
Hankkeen korkeat laatutavoitteet, maanalaisen rakentamisen laajuus ja
vaativuus, hankkeeseen sisältyvä rakennusteknisesti vaativa ja kallis
vanha jäähalli sekä hybridirakennuksen rakennustekninen vaativuus
muodostavat tavanomaiseen rakentamiseen nähden poikkeavan kustannusriskin koko hankkeelle. Tämä yhdistettynä urheilu-, liikunta- ja
tapahtumatilojen huomattavaan osuuteen hankkeesta, tekee hankkeen
rahoituksen järjestämisestä tavanomaista huomattavasti haastavampaa.
Edellä mainittujen tekijöiden vuoksi Garden Helsinki -hankkeeseen on
perusteltua yhdistää rakennusoikeutta hankkeen ulkopuolelta. Hankkeen toteutusedellytysten varmistamiseksi on tarkoitus, että kaupunki
varaa suoravarauksena Projekti GH Oy:lle noin 28 000 k-m² asuntorakennusoikeutta myöhemmin kaupungin ja Projekti GH Oy:n yhteisesti
sopimilta alueilta. Muualta varattavan rakennusoikeuden tarpeellisuutta
on arvioitu muun muassa edellä esitettyjen seikkojen sekä käytyjen
neuvottelujen perusteella ja vertaamalla Garden Helsinki -hanketta
muualla Suomessa vireillä oleviin vastaavan tyyppisiin hankkeisiin.
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Kaupunginhallituksen Garden Helsinki -hanketta koskevan varauspäätöksen (27.6.2016, 655 §) mukaan asunto-, toimisto-, ja liikerakentamista voidaan osoittaa myös suunnittelualueen ulkopuolelta. Muualta
varattava asuinrakennusoikeus parantaa hankkeen kokonaistuottopotentiaalia ja tasapainottaa hankkeeseen sisältyviä riskejä. Nämä tekijät
parantavat hankkeen toteutuskelpoisuutta helpottamalla rahoituksen
järjestämistä. Muualta varattavat tontit tullaan luovuttamaan kuntalain
edellyttämällä tavalla käypään arvoon siten, että tonttien käypä hintataso tullaan varmistamaan vähintään kahden ulkopuolisen riippumattoman asiantuntijan toimesta. Varauksissa ja luovutuksissa tullaan noudattamaan kaupungin tontinluovutusperiaatteita ja alueellisia ehtoja sekä muutoin kaupungin tavanomaisesti käyttämiä ehtoja. Helsingin kaupunki ei ole tehnyt eikä sen ole tarkoituskaan tehdä sitoumuksia Garden Helsinki -hankkeeseen toteutettavien liikunta- tai muiden tilojen pitkäaikaisesta vuokraamisesta. Kaupunki ei myöskään sitoudu hankkeeseen rahoittajan roolissa, vaan hanke rahoitetaan kokonaisuudessaan
yksityisillä varoilla. Kaupunki varmistaa hankkeen toteutusedellytykset
ainoastaan varaamalla ja luovuttamalla hankkeelle asuntotontteja hankealueen ulkopuolelta käypään hintaan.
Muualta varattavista tonteista tullaan päättämään erikseen tämän päätöksen perusteluja noudattaen. Tontit pyritään ensisijaisesti varaamaan
Jätkäsaaren, Kalasataman ja Kruunuvuorenrannan alueilta. Tontit luovutetaan sääntelemättömään ja vapaarahoitteiseen omistus-/vuokraasuntotuotantoon erikseen määriteltävin osuuksin.
Toimivalta
Hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, kaupunginhallitus päättää
tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan muu toimielin tai viranhaltija päättää, kaupungin maa- ja vesialueiden varaamisesta rakentamiseen
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Maria Nelskylä, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251
maria.nelskyla(a)hel.fi
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6
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Vuokraus-, osto-oikeus- ja myyntiperiaatteet / Garden Helsinki
Asemakaavan ote
Laajojen taloudellisten vaikutusten arviointi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Otteet
Ote
Varauksensaaja

Otteen liitteet
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi
Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria
Kaupunkiympäristölautakunta 16.04.2019 § 202
HEL 2019-003335 T 10 01 01 00

Nordenskiöldinkatu

Esitys
Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että Projekti
GH Oy:lle (Y-tunnus 2581735-9) varataan Taka-Töölöstä liitteen 1 mukainen alue Garden Helsinki -hankkeen jatkosuunnittelua varten seuraavasti:
 varausalue on liitteestä 1 ilmenevä asemakaavan muutosehdotuksen nro 12572 mukaiset KTYA- ja YU-korttelialueet sekä niihin liittyvät VP/s-alueille sijoittuvat maanalaiset alueet, jotka muodostuvat
kiinteistöistä / sijoittuvat kiinteistöihin 14-9901-100, 14-9903-100 ja
14-9904-100.
 varaus on voimassa 31.12.2020 saakka
 varauksessa noudatetaan liitteiden 1-6 ehtoja.
Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle lisäksi, että
maaomaisuuden kehittäminen ja tontit –palvelun tonttipäällikkö oikeutetaan:
 hyväksymään varauksensaajan lopullinen rahoitus- ja toimintasuunnitelman ennen alueen luovuttamista ja
 hyväksymään varauksensaajan mahdolliset yhteistyökumppanit
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Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että:
 kaupunki vahvistaa liitteestä 1 ilmenevälle KTYA-korttelialueelle ja
siihen liittyville VP/s –alueille sijoittuville maanalaisille alueille vuokraus-, osto-oikeus- ja myyntiperiaatteet (luovutusperiaatteet) liitteen 6 mukaisesti ja, että
 maaomaisuuden kehittäminen ja tontit –palvelun tonttipäällikkö oikeutetaan päättämään vähäisistä muutoksista luovutusperiaatteisiin
sekä varausalueen kiinteistökaupoista.
Käsittely
16.04.2019 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan
Mikko Aho: Liitteenä 3 olevien erityisten varausehtojen ehdon 1 toiseksi
kappaleeksi lisätään seuraava teksti:
Varauksensaajan tulee kuitenkin kustannuksellaan ja yhteistyössä
kaupungin kanssa tutkia, voidaanko hankkeen kokoa pienentää sen
toiminnallisuus samalla huomioiden. Mikäli tämän perusteella päädytään muuttamaan edellä mainittua viitesuunnitelmaa, tulee muutettu
suunnitelma hyväksyttää kaupungilla. Kaupungin hyväksyessä muutetun suunnitelman, noudatetaan jatkosuunnittelussa ja toteutuksessa
kyseistä viitesuunnitelmaa tai vähintään sen mukaista laatutasoa ja perusratkaisuja.
Liitteenä 3 olevien erityisten varausehtojen ehdon 21 toiseksi kappaleeksi lisätään seuraava teksti:
Mikäli varausehtojen tarkoittama lopullinen viitesuunnitelma poikkeaa
olennaisesti 14.2.2019 päivätystä suunnitelmasta, muutosten vaikutuksista muualta varattavan asuinrakennusoikeuden määrään neuvotellaan ja päätetään erikseen.
Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä esittelijän
muutetun ehdotuksen.
Hylkäysehdotus:
Mai Kivelä: Hanke ei täytä esitettyjä ehtoja Keskuspuiston ja jalkapallon
toimintaedellytysten säilymisen osalta, eikä hanketta myöskään tue
kaupunkikuvalliset syyt. Hanke kokonaisvaikutuksineen ei ole kannatettava.
Kannattaja: Silvia Modig
1 äänestys
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JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Hanke ei täytä esitettyjä ehtoja Keskuspuiston ja jalkapallon toimintaedellytysten säilymisen osalta, eikä hanketta myöskään tue
kaupunkikuvalliset syyt. Hanke kokonaisvaikutuksineen ei ole kannatettava.
Jaa-äänet: 9
Sirpa Asko-Seljavaara, Nuutti Hyttinen, Atte Kaleva, Jape Lovén, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Anni Sinnemäki, Osmo
Soininvaara
Ei-äänet: 2
Mai Kivelä, Silvia Modig
Tyhjä: 1
Leo Stranius
Poissa: 1
Eveliina Heinäluoma
Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 9-2
(1 tyhjä, 1 poissa).
26.03.2019 Pöydälle
Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot
Katarina Nordberg, erityisasiantuntija, puhelin: 09 310 31800
katarina.nordberg(a)hel.fi
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§ 461
Lausunto Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle
Vantaan Energia Oy:n jätevoimalan laajennuksen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta
HEL 2018-011860 T 11 01 05

Päätös
Kaupunginhallitus antoi Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Vantaan Energia Oy:n jätevoimalan laajennuksen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta seuraavan lausunnon:
Ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa on pääosin otettu huomioon Helsingin kaupungin arviointiohjelmasta antamassa lausunnossa
esittämät havainnot. Östersundomin yhteinen yleiskaava on hyväksytty
11.12.2018 ja yleiskaavassa tiiviitä kaupunkimaisia rakentamisalueita
sijoittuu Kehä III:n ja Porvoonväylän liittymäalueen lounaispuolelle
huomattavasti arviointiselostuksessa esitettyä lähemmäksi hankealuetta. Tämä tulee huomioida hankkeen jatkosuunnittelussa riippumatta siitä, mihin vaihtoehtoon päädytään.
Ilmastovaikutukset on arvioitu varsin suppeasti laitoksen ja kuljetusten
viimeisten kilometrien hiilidioksidipäästöjen perusteella. Fossiilisten ja
kiertotalouspolttoaineiden vaikutuksia ilmastoon ja luonnonvaroihin tulisi vertailla selkeästi koko ketjun matkalta, kuljetuksista jätteiden ja sivutuotteiden hyödyntämiseen.
Tarkastelemalla pelkästään selostuksessa esitettyjä hankevaihtojen hiilidioksidipäästöjä on vaikea perustella arvioinnin johtopäätöstä myönteisistä ilmastovaikutuksista kapasiteettia lisäävissä vaihtoehdoissa.
Erillisen uuden tuotantoyksikön myötä poltossa muodostuvia pohjatuhkia muodostuu huomattavasti nykyistä enemmän. Arvioinnissa ei kuitenkaan esitetä tietoa siitä, kuinka suuri osa tästä on hyödynnettävissä,
vaikka kapasiteettia lisäävillä vaihtoehdoilla arvioidaan olevan positiivisia vaikutuksia luonnonvarojen hyödyntämiseen.
Selostus kokonaisuudessaan on melko kattava mutta siinä on joitakin
selkeitä puutteita. Esimerkiksi karttakuva lähimpien asuinalueiden ja rakennusten sekä virkistysalueiden sijoittumisesta suhteessa hankealueeseen on peruslähtökohta arvioitaessa ihmisiin kohdistuvia vaikutuksia. Paikallisten yhteisvaikutusten arviointi mm. melu- ja hajuvaikutusten ja toisaalta onnettomuustilanteiden osalta on puutteellinen.
Etenkin yhteisvaikutukset Remeo Oy:n kierrätyslaitoksen kanssa aiheuttavat muutoksia nykytilanteeseen nähden toisin kuin selostuksessa
esitetään.
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Hankkeen ilmastovaikutuksia ja vaikutuksia luonnonvaroihin tulee arvioida laajemmin ennen hankkeen toteuttamista. Molemmat kapasiteettia kasvattavat hankevaihtoehdot edistävät kivihiilen käytöstä luopumista, mikä on Helsingin kaupungin tavoitteiden mukaista.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Timo Lindén, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550
timo.linden(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3
4

Lausuntopyyntö 3.5.2019, Uudenmaan Ely-keskus.pdf
Lausuntopyyntö 3.5.2019, liite, arviointiselostus, Uudenmaan Ely-keskus
Lausuntopyyntö 3.5.2019, liite, meluselvitys, Uudenmaan Ely-keskus
Lausuntopyyntö 3.5.2019, liite, savukaasumallinnus, Uudenmaan Elykeskus

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Otteet
Ote
Uudenmaan elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Lausuntopyyntö
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus pyytää Helsingin
kaupungin ja kaupungin ympäristön- ja terveydensuojeluviranomaisen
lausuntoa Vantaan Energia Oy:n jätevoimalan laajennuksen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta lausuntoa. Lausuntoa on pyydetty
5.7.2019 mennessä.
Ympäristövaikutusten arviointiselostus
Vantaan Energia Oy suunnittelee vuonna 2014 valmistuneen jätevoimalan laajentamista ja on käynnistänyt hankkeesta ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA:n) 30.10.2018. YVA-hankkeen yhteysviPostiosoite
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ranomainen Uudenmaan Ely-keskus antoi ohjelmasta lausuntonsa
11.1.2019. Hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin tulokset esitetään nyt lausunnolla olevassa arviointiselostuksessa.
Laitoksen mahdollisista vaikutuksista on arvioitu rakentamisaikaiset
vaikutukset sekä vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja kaavoitukseen, maisemaan ja kulttuuriympäristöön, ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen, liikenteeseen, meluun, ilmastoon, ilmanlaatuun,
hajuun, maa- ja kallioperään ja pohjaveteen, vesistöihin, kasvillisuuteen, eliöihin ja luonnon monimuotoisuuteen, luonnonvarojen hyödyntämiseen, toiminnassa muodostuviin jätteisiin ja sivutuotteisiin, häiriöitilanteisiin ja onnettomuuksiin.
Laajennushankkeella arvioidaan olevan vähäisiä myönteisiä vaikutuksia luonnonvarojen hyödyntämiseen sekä ilmastoon, koska hyödyntämällä kierrätykseen kelpaamatonta materiaalia energiantuotantoon voidaan vähentää kaatopaikalle sijoitettavan jätteen määrää sekä fossiilisten energianlähteiden käyttöä. Poltossa muodostuvien tuhkien hyötykäytöllä voidaan lisäksi korvata neitseellisten materiaalien käyttöä maarakentamisessa, mikäli niiden laatu sen sallii. Vähäisiä kielteisiä vaikutuksia arvioidaan syntyvän rakentamisen aikaisesta liikenteestä, melusta ja luonnonvarojen käytöstä sekä toiminnan aikaisista liikenteen
päästöistä ja poltossa muodostuvista jätteistä ja sivutuotteista. Lähialueen toiminnoilla voi olla vähäisiä kielteisiä yhteisvaikutuksia alueen
muuhun liikenteeseen ja liikenteen päästöihin. Arviointiselostuksessa
kaikkia tarkasteltuja toteutusvaihtoehtoja pidettiin ympäristövaikutusten
kannalta toteutuskelpoisina.
Ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa on tarkasteltu kolmea
vaihtoehtoa. Hankevaihtoehdossa 0 (VE0) tarkastellaan tilannetta, jossa laajennushanketta ei toteuteta ja voimalaitoksen kapasiteetti pysyy
nykyisessä, noin 374 000 tonnissa poltettua jätettä vuodessa. Hankevaihtoehdossa 1 (VE1) arvioidaan tilannetta, jossa olemassa olevien
kattiloiden kapasiteettia lisätään siten, että jätevoimalan kokonaiskapasiteetti on noin 450 000 tonnia poltettua jätettä vuodessa. Hankevaihtoehdossa 2 (VE2) arvioidaan tilannetta, jossa olemassa olevien kattiloiden kapasiteetin lisäyksen lisäksi jätevoimalaa laajennetaan uudella
arinakattilalla, jolloin jätevoimalan kokonaiskapasiteetti olisi yhteensä
noin 600 000 tonnia vuodessa. Kokonaan uudessa rakennettavassa
laitosyksikössä hyödynnettäisiin energiana sekajätteen lisäksi pääsääntöisesti myös jätteiden käsittelylaitoksista ylijäävää muihin tarkoituksiin kelpaamatonta materiaalia ja teollisuuden jätteitä.
Saadut lausunnot
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Asiasta on saatu kaupunkiympäristön toimialan lausunto. Esitys on
toimialan lausunnon mukainen. Helsingin kaupungin ympäristön- ja terveydensuojeluviranomainen antaa lausuntonsa suoraan Uudenmaan
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Timo Lindén, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550
timo.linden(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3
4

Lausuntopyyntö 3.5.2019, Uudenmaan Ely-keskus.pdf
Lausuntopyyntö 3.5.2019, liite, arviointiselostus, Uudenmaan Ely-keskus
Lausuntopyyntö 3.5.2019, liite, meluselvitys, Uudenmaan Ely-keskus
Lausuntopyyntö 3.5.2019, liite, savukaasumallinnus, Uudenmaan Elykeskus

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

Päätöshistoria
Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Ympäristöpalvelut Ympäristönsuojeluyksikkö 4.6.2019
HEL 2018-011860 T 11 01 05

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on pyytänyt Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialalta lausuntoa Helen Oy:n
Vantaan Energia Oy:n jätevoimalan laajennusta koskevasta ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (UUDELY/11485/2018). Kaupunkiympäristötoimialan palvelut ja luvat palvelukokonaisuuden ympäristönsuojeluyksikön päällikkö päättää antaa ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta seuraavan lausunnon.
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Vantaan Energia Oy:n jätevoimalan laajennuksen ympäristövaikutusten
arviointiselostuksessa on kattavasti tunnistettu hankkeen eri ympäristövaikutuksia. Kuitenkin olisi ollut toivottavaa, että selostuksessa olisi
selkeästi tuotu esille ja yksilöity hankkeen keskeisimpiä ympäristövaikutuksia. Tämä korostuu joidenkin yksittäisten vaikutusten arvioinnin
kohdalla, jossa arviointiosuus on kuitattu luettelomaisesti ja toteavaan
sävyyn. Kautta linjan vaikutusarvioinnissa on todettu, ettei hankkeesta
aiheudu merkittäviä vaikutuksia. Merkittävä vaikutus on arviointiterminä
tulkinnanvarainen ja ei anna riittävää kuvaa siitä, mitkä todelliset tai arvioidut vaikutukset lopulta ovat. Kokonaisvaltaisesti vaikutusarviointia
olisi täsmentänyt, jos arvioinnissa olisi johdonmukaisesti kuvattu, mikä
vaikutus on hankkeen aiheuttamalla muutoksella suhteessa ympäristön
nykytilaan ja kuinka suuresta vaikutuksesta on kyse esimerkiksi ajallisen keston tai voimakkuuden osalta.
Vaikutusarvioinnissa olisi ollut hyvä tehdä laajempaa tarkastelua nimenomaan hankkeen ilmastopäästöjen osalta, koska hanke nojaa vahvasti tähän teemaan, johon kytkeytyvät myös kiertotalouteen liittyvät tekijät. Vantaan jätevoimalan polttoaineen tarpeen arviointi ei voi yksinomaan perustua tämän hetkiseen tilanteeseen, vaan kiertotalouden
mahdolliset vaikutukset on otettava huomioon. Voimalaitoksen tarvitseman polttoaineen riittävyys on arvioitu ylimalkaisesti ja kiertotalouden
mahdollisia vaikutuksia on aliarvioitu. Selostuksessa on todettu, että
syntypaikkalajitellun jätteen polttokapasiteetille on vielä useiden vuosien ajan tarvetta, sillä Suomesta viedään edelleen isoja määriä jätettä
ulkomaille poltettavaksi.
Selostuksessa ei kuitenkaan ole tunnistettu, että jätteen kokonaismäärän odotetaan kutistuvan paremman syntypaikkalajittelun myötä. Samalla jätteen lämpöarvo heikkenee muovin osuuden vähentyessä poltettavassa jätteessä, jolloin jätettä on poltettava kerralla suurempia
määriä saman tehon aikaansaamiseksi. Ympäristövaikutusten arvioinnissa olisi ollut oleellista tunnistaa näitä tekijöitä ja arvioida laajemmin
tiedossa olevien muutosten vaikutuksia poltettavan jätteen saatavuuteen. Näitä ovat mm. EU:n jätedirektiivissä määritetyt asteittain kiristyvät tavoitteet yhdyskuntajätteen kierrätykselle, mukaan lukien uusien
jätejakeiden, kuten tekstiilijätteen, erilliskeräys. Tällä hetkellä myös
kierrätyksen ulkopuolella oleville muovijakeille etsitään tehokkaita kierrätystapoja.
Vaihtoehdossa VE2 jätepolttoaineena käytettäisiin pääsääntöisesti teollisuuden jätteitä ja kierrätyslaitosten rejektejä, joiden määrä ei selostuksen mukaan ole vähenemässä. Selostuksessa ei ole otettu huomioon, että rakennus- ja purkujätteiden osalta Valtioneuvoston jätteistä
antaman asetuksen (179/2012) 16 §:ssä on asetettu tavoitteeksi, että
vuonna 2020 vähintään 70 painoprosenttia hyödynnetään muutoin kuin
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energiana tai polttoaineeksi valmistamisessa. Lisäksi eri puolilla Suomea, pääkaupunkiseutu mukaan lukien, on käynnistetty hankkeita,
joissa teollisuuden sivuvirroille ja jätteille pyritään löytämään hyödyntäjiä. Laitoksen jatkosuunnittelussa, esimerkiksi ympäristölupavaiheessa,
on esitettävä miten varaudutaan tilanteeseen, ettei kierrätykseen kelpaamatonta jätettä keräänny riittävästi polttoon.
Lisätiedot
Juha Korhonen, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 32080
juha.korhonen(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 10.12.2018 § 803
HEL 2018-011860 T 11 01 05

DUUDELY/11485/2018

Päätös
Kaupunginhallitus antoi Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Vantaan Energia Oy:n jätevoimalan laajennusta koskevasta ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta seuraavan lausunnon:
Östersundomin kaavatilanne
Uudenmaan maakuntavaltuusto hyväksyi Östersundomin 2. vaihemaakuntamaakuntakaavan 12.6.2018. Arviointiohjelman tiedot tulee tältä
osin päivittää ja siinä tulee esittää kuva Östersundomin 2. vaihemaakuntakaavasta ja sen sisällöstä.
Hankealue sisältyy Östersundomin yhteiseen yleiskaavaan. Arviointiohjelmassa tulee esittää ajantasaiset tiedot Östersundomin yhteisestä
yleiskaavasta, sen sisällöstä ja käsittelyvaiheesta. Hankealue on yleiskaavassa merkitty yhdyskuntateknisen huollon alueeksi, jonka itäpuolella on luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeä ekologinen yhteys
ja ekologisen yhteyden mahdollistava vihersilta. Hankealue sijoittuu lähelle yleiskaavassa esitettyä ekologisen yhteyden kehitettävää osaa ja
tämän vuoksi hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnissa tulee arvioida myös nämä vaikutukset. Tarkistetun kaavaehdotuksen rakentamisalueet sijoittuvat huomattavasti arviointiohjelmassa esitettyä lähemmäs
hankealuetta.
Östersundomissa lähellä hankealuetta on vireillä Norrbergetin asemakaava, mikä tulee mainita luvussa 6.1.3.. Tuleva noin 60 hehtaarin elinkeinotoimintojen alue sijoittuu hankealueen itäpuolelle.
Hankkeen liittyminen muihin suunnitelmiin ja ohjelmiin
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Jätesuunnitelmia esittelevässä kohdassa tulee mainita myös Pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen yleiset jätehuoltomääräykset, joiden
päivittäminen on parhaillaan vireillä. Voimassa olevien jätehuoltomääräysten erilliskeräysvelvoitteita ehdotetaan laajennettaviksi ja lisäksi
määräyksiin ehdotetaan lisättäväksi uusi erilliskeräysvelvoite muovipakkauksille.
Hallitus esittää, että kivihiilen käyttö sähkön tai lämmön tuotannon polttoaineena kielletään 1.5.2029 lukien. Kieltoon tähtäävä esitys on lähetetty 18.10.2018 eduskuntaan. Mikäli laki tulee voimaan, sillä on vaikutusta myös hakijan energiantuotantotapoihin. Tämä tulisi todeta arviointiohjelmassa.
Valtioneuvoston periaatepäätös meluntorjunnasta on kumottu
31.12.2015, joten siihen ei tule viitata arviointiohjelmassa.
Nykytilan kuvaus
Ympäristön nykytilan kuvaus on pääpiirteissään riittävä, mutta se vaatii
joiltakin osin täydentämistä ja tietojen tarkastamista. Ympäristövaikutusten nykytilan kuvaaminen mahdollisimman kattavasti ja tarkasti on
erityisen oleellisesta hankkeessa, jossa nollavaihtoehto vastaa ympäristössä nykyisin vallitsevaa tilaa, eli tilannetta, jossa jätevoimalan kapasiteetti ja siten ympäristövaikutukset säilyvät nykyisellään.
Pääkaupunkiseudun ilmanlaatua ja sen kehittymistä on kuvattu kattavasti. Nykyisen jätteenpolttolaitoksen aiheuttamista päästöistä ja pitoisuuksista olisi kuitenkin hyvä lisätä tietoa. Ohjelman liikenne ja melu kohdassa tulisi esittää alueen nykyinen melutilanne käytettävissä oleviin ja mainittuihin lähteisiin perustuen, näin vallitsevasta melutilanteesta saisi selkeämmän kuvan.
Vaikutusten arviointi
Arviointiohjelmassa on tunnistettu merkittävimmät ja keskeisimmät oletettavissa olevat vaikutuskokonaisuudet, joita arviointityössä painotetaan. Esitetyt tiedot oletetun vaikutusalueen laajuudesta ja arvioinnin
sisällöstä on esitetty pääosin asianmukaisesti. Arvioinnin aikana tietoja
tulee kuitenkin varautua tarkentamaan ja täydentämään. Erityistä huomioita tulee arvioinnissa kiinnittää herkkiin kohteisiin, joita ovat esimerkiksi asuminen, virkistysalueet, herkät luontokohteet ja veden hankinnan kannalta tärkeät pohjavesialueet sekä toisaalta ilmastovaikutuksiin.
Ympäristövaikutusten arvioinnissa tulisi selkeämmin arvioida hankkeen
vaikutuksia myös jätepolitiikan tavoitteiden näkökulmasta. Jätteen määrän vähentäminen sekä uudelleenkäytön ja kierrätyksen tehostaminen,
ovat jätelain ensisijaisia tavoitteita, joten hankkeen ympäristövaikutusPostiosoite
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ten arvioinnissa tulee pyrkiä ennakoimaan kiertotaloutta edistävien toimien vaikutuksia mm. polttoon ohjautuvien jätteiden määriin, kuljetusmatkoihin ja hankkeen vaikutuksiin luonnonvarojen käyttöön. Hankkeen
ympäristövaikutusten arvioinnissa tulee pyrkiä ennakoimaan kiertotalouden tuomia muutoksia jätehuoltoon. Jätevoimalan kapasiteettitarvetta määritettäessä tulee arvioida jätehuoltomääräysten erilliskeräysvelvoitteiden tiukennusten ja jätelainsäädännössä asetettujen tavoitteiden
toteuttamisen sekä mahdollisten muiden kiertotaloutta edistävien toimenpiteiden vaikutukset polttoon ohjautuvien jätteiden määriin. Arviointiohjelmassa on pohdittava todennäköisyys tilanteelle, jossa kierrätykseen kelpaamatonta jätettä ei saada polttolaitokselle tarpeeksi, jolloin
polttoon päätyykin kierrätettäväksi soveltuvaa jätettä.
Jätevoimalan laajennuksen ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa
on tunnistettu yhtenä hankkeen keskisimmiksi ympäristövaikutuksiksi
polttoaineiden hankinta, kuljetus ja käsittely. Hankekuvauksessa tämä
osuus on esitetty pelkistetysti. Kuljetuksien osalta on todettu kappaleessa 6.4, että vuonna 2017 voimalalle ajettiin noin 170 autokuormaa
jätettä vuorokaudessa ja laajennuksen jälkeen määrän arvioidaan olevan noin 230 autokuormaa jätettä vuorokaudessa. Kuljetusmäärien lisäyksessä ei ole yksilöity onko lisäys sama sekä vaihtoehdossa 1 että
2 huolimatta siitä, että tuotantomäärä on selkeästi suurempi vaihtoehdossa 2. Ohjelmaa tulisi laajentaa näiltä osin. Lisäksi varsinaisilla kuljetuksilla on myös ympäristövaikutuksia kestävyysnäkökulmasta, jos polttoaineiksi tarkoitettuja jätteitä kuljetetaan pitkiä matkoja. Arvioinnissa
tulee tunnistaa ongelmat polttoaineen saatavuudessa, jolloin kyseeseen voi tulla myös jäteraaka-aineen kuljetukset Suomen rajojen ulkopuolelta.
YVA-ohjelmassa jätevoimalan laajennustarvetta perustellaan muun
muassa sillä, että pääkaupunkiseudulla tarjolla olevan kierrätykseen
kelpaamattoman, syntypaikkalajitellun jätteen määrä ylittää Vantaan jätevoimalan nykyisen ympäristöluparajan. Ohjelmassa ei ole kuitenkaan
tarkemmin esitetty, mistä nämä jätevirrat ovat peräisin. Poltettavan jätteen joukossa on paljon kierrätykseen kelpaavaa jätettä, jota ei nykyisin
vielä erotella. Ympäristövaikutusten arviointiohjelmaan tulee sisällyttää
selvitys mistä ja minkälaisia jätteitä voimalaitokselle on tarkoitus vastaanottaa.
Meluvaikutusten arvioinnista todetaan, että eri hankevaihtoehdoissa ei
ole melun kannalta merkittävää eroa, joten kaikkien hankevaihtoehtojen meluvaikutuksia voidaan arvioida saman melumallinnuksen avulla.
Toisaalta sanotaan, että ympäristömelutasot lasketaan nykyisessä tilanteessa sekä tilanteessa, jossa jätevoimalaa on laajennettu suunnitelmien mukaisesti. Kohtaa tulee selventää, eikä etukäteen voida määritellä sitä, ettei hankevaihtoehdoilla ole eroa.
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Ilmanlaadun arvioinnissa on oleellista, että voimassa oleviin ilmanlaadun raja- ja ohjearvoihin vertaamisen lisäksi arvioidaan sitä, minkä suuruisen lisäyksen hankevaihtoehdot aiheuttaisivat nykyisiin pitoisuustasoihin eli minkälaiset hankkeen päästöjen aiheuttamat pitoisuudet ja
vaikutukset ovat yhdessä nykyisten päästölähteiden kanssa.
Häiriö- ja onnettomuustilanteiden seurausvaikutusten arviointi -kohdassa jää epäselväksi, mitä riski- ja häiriötekijöitä aiotaan tarkastella. Mahdollisten onnettomuuksien ja häiriöiden vaikutusalueiden laajuus tulee
arvioida ottaen huomioon tulevat maankäytön muutoksiin liittyvät suunnitelmat. Arvioinnissa tulee tarkastella myös seisokkien, huoltotaukojen
ja prosessin käynnistämisen aikaisia vaikutuksia. Hankekuvausta tulee
täydentää tältä osin.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Timo Lindén, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550
timo.linden(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Ympäristöpalvelut Ympäristönsuojelu 27.11.2018
HEL 2018-011860 T 11 01 05

Kaupunginhallitus on pyytänyt Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialalta lausuntoa Helen Oy:n Vantaan Energia Oy:n jätevoimalan laajennusta koskevasta ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta
(DUUDELY/11485/2018).
Kaupunkiympäristötoimialan palvelut ja luvat palvelun ympäristönsuojeluyksikön päällikkö, jolle kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kuuluvien yhteyslausuntojen antaminen on delegoitu (kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto 18.5.2018, § 103.), päättää antaa
ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta seuraavan lausunnon.
Jätevoimalan laajennuksen ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa
on tunnistettu yhtenä hankkeen keskisimmiksi ympäristövaikutuksiksi
polttoaineiden hankinta, kuljetus ja käsittely. Hankekuvauksessa tämä
osuus on esitetty varsin pelkistetysti. Kuljetuksien osalta on todettu
kappaleessa 6.4, että vuonna 2017 voimalalle ajettiin noin 170 autokuormaa jätettä vuorokaudessa ja laajennuksen jälkeen määrän arvioidaan olevan noin 230 autokuormaa jätettä vuorokaudessa. Kuljetusmäärien lisäyksessä ei ole yksilöity onko lisäys sama sekä vaihtoehPostiosoite
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dossa 1 että 2 huolimatta siitä, että tuotantomäärä on selkeästi suurempi vaihtoehdossa 2. Ohjelmaa tulisikin laajentaa näiltä osin. Lisäksi
varsinaisilla kuljetuksilla on myös ympäristövaikutuksia kestävyysnäkökulmasta, jos polttoaineeksi tarkoitettuja jätteitä kuljetetaan pitkiä matkoja. Arvioinnissa olisi hyvä myös tunnistaa ongelmat polttoaineen saatavuudessa, jolloin kyseeseen voi tulla myös jäteraaka-aineen kuljetukset Suomen rajojen ulkopuolelta.
YVA-ohjelmassa jätevoimalan laajennustarvetta perustellaan mm. sillä,
että pääkaupunkiseudulla tarjolla olevan kierrätykseen kelpaamattoman, syntypaikkalajitellun jätteen määrä ylittää Vantaan jätevoimalan
nykyisen ympäristöluparajan. Ohjelmassa ei ole kuitenkaan tarkemmin
esitetty, mistä nämä jätevirrat ovat peräisin. Poltettavan jätteen joukossa on paljon kierrätykseen kelpaavaa jätettä, jota ei nykyisin vielä erotella. Ympäristövaikutusten arviointiohjelmaan tulee sisällyttää selvitys
mistä ja minkälaisia jätteitä voimalaitokselle on tarkoitus vastaanottaa.
YVA-ohjelmassa ei ole lainkaan mainittu Pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen yleisiä jätehuoltomääräyksiä, joiden päivitys on parhaillaan
käynnissä. Määräyksissä olevaan yhdyskuntajätteiden erilliskeräysvelvoitteeseen on biojätteen, kartongin, lasin, metallin ja pahvin osalta
suunnitteilla merkittäviä tiukennuksia. Lisäksi erilliskeräysvelvoite on
tarkoitus laajentaa koskemaan myös muovia. Näiden velvoitteiden toteutuessa polttoon ohjautuvan yhdyskuntajätteen määrä vähenee.
Kiertotalousajattelu on saanut viime aikoina vahvasti jalansijaa rakennusalalla. Tätä tukee myös jätelainsäädäntö; Valtioneuvoston jätteistä
antaman asetuksen (179/2012) 16 §:ssä on asetettu tavoitteeksi, että
vuonna 2020 vähintään 70 painoprosenttia rakennus- ja purkujätteestä
hyödynnetään muutoin kuin energiana tai polttoaineeksi valmistamisessa.
Hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnissa tulee pyrkiä ennakoimaan
kiertotalouden tuomia muutoksia jätehuoltoon. Jätevoimalan kapasiteettitarvetta määritettäessä tulee arvioida yllä esitettyjen jätehuoltomääräysten erilliskeräysvelvoitteiden tiukennusten ja jätelainsäädännössä asetettujen tavoitteiden toteutumisen sekä mahdollisten muiden
kiertotaloutta edistävien toimenpiteiden vaikutukset polttoon ohjautuvien jätteiden määriin. Arviointiselostuksessa on pohdittava todennäköisyys tilanteelle, jossa kierrätykseen kelpaamatonta jätettä ei saada
polttolaitokselle tarpeeksi, jolloin polttoon päätyykin kierrätettäväksi soveltuvaa jätettä. Arviointiselostuksessa on esitettävä, millä keinoin varmistetaan, ettei tämän tyyppisiä tilanteita pääse syntymään.
Arvioinnissa tulisi lisäksi tarkastella seisokkien, huoltotaukojen ja prosessin käynnistämisen aikaisia vaikutuksia. Esimerkiksi nykytilanteessa
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seisakkien aikana jätteet viedään Ämmässuon ekoteollisuuskeskukseen paalattavaksi, josta ne tuodaan jätevoimalaan sen käynnistymisen jälkeen. Hankekuvausta tulisi täydentää myös näiltä osin.
Muihin arvioitaviin ympäristön- ja ympäristöterveydensuojelullisiin vaikutuksiin ja estettyihin arviointimenetelmiin ei Helsingin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisella ole huomauttamista.
Lisätiedot
Juha Korhonen, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 32080
juha.korhonen(a)hel.fi
Tanja Rajamäki, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 32096
tanja.rajamaki(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala 27.11.2018
HEL 2018-011860 T 11 01 05

Lausunto
Kaupunkiympäristön toimiala toteaa, että ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä arvioitavana oleva jätevoimalan kapasiteetin laajennus
vastaa myös Helsingin kaupungin tavoitteita ilmastonmuutosta kiihdyttävien hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi.
Östersundomin kaavatilanne
Maakuntavaltuusto hyväksyi Östersundomin 2. vaihemaakuntamaakuntakaavan 12.6.2018. Arviointiohjelman tiedot tulee tältä osin päivittää ja
siinä tulee esittää kuva Östersundomin 2. vaihemaakuntakaavasta ja
sen sisällöstä.
Hankealue sisältyy Östersundomin yhteiseen yleiskaavaan, joka on hyväksymiskäsittelyssä syksyllä 2018 (tarkistettu kaavaehdotus
19.6.2018). Arviointiohjelmassa tulee esittää ajantasaiset tiedot Östersundomin yhteisestä yleiskaavasta, sen sisällöstä ja käsittelyvaiheesta.
Hankealue on yleiskaavassa merkitty yhdyskuntateknisen huollon alueeksi, jonka itäpuolella on luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeä
ekologinen yhteys ja ekologisen yhteyden mahdollistava vihersilta.
Hankealue sijoittuu lähelle yleiskaavassa esitettyä ekologisen yhteyden
kehitettävää osaa, joten hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnissa
tulee arvioida myös tähän kohdistuvat vaikutukset.
Kaupunkiympäristön toimiala toteaa, että tarkistetussa kaavaehdotuksessa rakentamisalueita sijoittuu huomattavasti arviointiohjelmassa esitettyä lähemmäksi hankealuetta.
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Hankealueen lähellä Helsingin Östersundomissa on vireillä Norrbergetin asemakaava, mikä tulee mainita luvussa 6.1.3.. Tuleva noin 60 hehtaarin elinkeinotoimintojen alue sijoittuu hankealueen itäpuolelle.
Hankkeen liittyminen muihin suunnitelmiin ja ohjelmiin
Jätesuunnitelmia esittelevässä kohdassa olisi syytä mainita myös Pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen yleiset jätehuoltomääräykset, joiden
päivittäminen on parhaillaan vireillä. Voimassa olevien jätehuoltomääräysten erilliskeräysvelvoitteita ehdotetaan laajennettaviksi ja lisäksi
määräyksiin ehdotetaan lisättäväksi uusi erilliskeräysvelvoite muovipakkauksille.
Hallitus on esittänyt, että kivihiilen käyttö sähkön tai lämmön tuotannon
polttoaineena kielletään toukokuun alussa vuonna 2029. Kieltoon tähtäävä lakiesitys on käsiteltävänä eduskunnassa. Mikäli laki tulee voimaan, sillä on vaikutusta myös Vantaan Energia Oy energiantuotantotapoihin, joten asia voitaisiin tuoda esiin arviointiohjelmassa.
Valtioneuvoston periaatepäätös meluntorjunnasta on kumottu
31.12.2015, joten siihen ei tule viitata arviointiohjelmassa.
Nykytilan kuvaus
Ympäristön nykytilan kuvaus on pääpiirteissään riittävä, mutta se vaatii
paikoin täydentämistä ja tietojen tarkastamista. Ympäristövaikutusten
nykytilan kuvaaminen mahdollisimman kattavasti ja tarkasti on erityisen
oleellisesta hankkeessa, jossa nollavaihtoehto vastaa ympäristössä
nykyisin vallitsevaa tilaa, eli tilannetta, jossa jätevoimalan kapasiteetti
ja siten ympäristövaikutukset säilyvät nykyisellään.
Pääkaupunkiseudun ilmanlaatua ja sen kehittymistä on kuvattu kattavasti. Nykyisen jätteenpolttolaitoksen aiheuttamista päästöistä ja pitoisuuksista olisi kuitenkin hyvä lisätä tietoa. Liikenne ja melu -kohdassa
tulisi esittää alueen nykyinen melutilanne käytettävissä oleviin ja mainittuihin lähteisiin perustuen, näin vallitsevasta melutilanteesta saisi selkeämmän kuvan.
Vaikutusten arviointi
Arviointiohjelmassa on tunnistettu merkittävimmät ja keskeisimmät oletettavissa olevat vaikutuskokonaisuudet, joita arviointityössä painotetaan. Esitetyt tiedot oletetun vaikutusalueen laajuudesta ja arvioinnin
sisällöstä on esitetty pääosin asianmukaisesti. Arvioinnin aikana tietoja
tulee kuitenkin varautua tarkentamaan ja täydentämään. Erityistä huomioita tulee arvioinnissa kiinnittää herkkiin kohteisiin, joita ovat esimer-
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kiksi asuminen, virkistysalueet, herkät luontokohteet ja veden hankinnan kannalta tärkeät pohjavesialueet sekä toisaalta ilmastovaikutuksiin.
Kaupunkiympäristön toimialan mielestä ympäristövaikutusten arvioinnissa tulisi selkeämmin arvioida hankkeen vaikutuksia myös jätepolitiikan tavoitteiden näkökulmasta. Jätteen määrän vähentäminen sekä
uudelleenkäytön ja kierrätyksen tehostaminen, ovat jätelain mukaan
ensisijaisia tavoitteita, joten hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnissa tulee pyrkiä ennakoimaan kiertotaloutta edistävien toimien vaikutuksia mm. polttoon ohjautuvien jätteiden määriin, kuljetusmatkoihin ja
hankkeen vaikutuksiin luonnonvarojen käyttöön.
Meluvaikutusten arvioinnista todetaan, että eri hankevaihtoehdoissa ei
ole melun kannalta merkittävää eroa, joten kaikkien hankevaihtoehtojen meluvaikutuksia voidaan arvioida saman melumallinnuksen avulla.
Toisaalta sanotaan, että ympäristömelutasot lasketaan nykyisessä tilanteessa sekä tilanteessa, jossa jätevoimalaa on laajennettu suunnitelmien mukaisesti. Kohtaa tulee selventää, eikä etukäteen voida määritellä sitä, ettei hankevaihtoehdoilla ole eroa.
Ilmanlaadun arvioinnissa on oleellista, että voimassa oleviin ilmanlaadun raja- ja ohjearvoihin vertaamisen lisäksi arvioidaan sitä, minkä suuruisen lisäyksen hankevaihtoehdot aiheuttaisivat nykyisiin pitoisuustasoihin eli minkälaiset hankkeen päästöjen aiheuttamat pitoisuudet ja
vaikutukset ovat yhdessä nykyisten päästölähteiden kanssa.
Häiriö- ja onnettomuustilanteiden seurausvaikutusten arviointi -kohdassa jää epäselväksi, mitä riski- ja häiriötekijöitä aiotaan tarkastella. Mahdollisten onnettomuuksien ja häiriöiden vaikutusalueiden laajuus tulee
arvioida ottaen huomioon tulevat maankäytön muutoksiin liittyvät suunnitelmat.
Hanke ja YVA-prosessi
Vantaan Energia Oy suunnittelee jätevoimalan laajentamista. Laajennus sijoittuu nykyisen laitoksen kanssa samalle tontille. Laajennus on
osa yrityksen tavoitetta leikata hiilidioksidipäästöjään vuoden 2010 tasosta kymmenesosaan vuoteen 2030 mennessä ja lopettaa kivihiilen
käyttö energiantuotannossa kokonaan 2020-luvulla. Sähköä ja lämpöä
tuottava Vantaan jätevoimalassa poltetaan kierrätykseen kelpaamatonta, syntypaikkalajiteltua jätettä.
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan kolmea vaihtoehtoa. Hankevaihtoehdossa 0 (VE0) tarkastellaan tilannetta, jossa
laajennushanketta ei toteuteta ja voimalaitoksen kapasiteetti pysyy nykyisessä, noin 374 000 tonnissa poltettua jätettä vuodessa. Hankevaihtoehdossa 1 (VE1) arvioidaan tilannetta, jossa olemassa olevien kattiPostiosoite
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loiden kapasiteettia lisätään siten, että jätevoimalan kokonaiskapasiteetti on noin 450 000 tonnia poltettua jätettä vuodessa. Hankevaihtoehdossa 2 (VE2) arvioidaan tilannetta, jossa olemassa olevien kattiloiden kapasiteetin lisäyksen lisäksi jätevoimalaa laajennetaan uudella
arinakattilalla, jolloin jätevoimalan kokonaiskapasiteetti olisi yhteensä
noin 600 000 tonnia vuodessa.
Arviointityössä painotetaan keskeisimpiä vaikutuskokonaisuuksia, jotka
hankkeessa ovat: polttoaineiden hankinta, kuljetus ja käsittely, maaperä ja pohjavedet, sivutuotteiden määrä, laatu, käsittely ja loppusijoitus,
savukaasupäästöt ja sosiaaliset vaikutukset.
YVA-menettely on kaksivaiheinen. Ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa eli YVA-ohjelmassa esitetään tiedot hankkeesta, sen vaihtoehdoista, ympäristön nykytilasta sekä suunnitelma siitä, miten hankkeen ympäristövaikutukset arvioidaan. Arvioinnin tulokset esitetään
ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa eli YVA-selostuksessa.
Lausuntopyyntö
Kaupunkiympäristön toimialalta on pyydetty lausuntoa kaupunginhallitukselle Vantaan Energia Oy:n Vantaa jätevoimalan laajennuksen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta. Lausunto on pyydetty toimittamaan 28.11.2018 mennessä.
Lisätiedot
Anu Haahla, ympäristöasiantuntija, puhelin: +358 9 310 28916
anu.haahla(a)hel.fi
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§ 462
Selvitys sosiaali- ja potilasasiamiesten toiminnasta vuodelta 2018
HEL 2019-004071 T 05 00 02

Päätös
Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen Helsingin sosiaali- ja potilasasiamiesten toiminnasta vuodelta 2018.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet
1

Sosiaali- ja potilasasiamiesten selvitys 2018

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain
(812/2000) 24 §:n mukaan kunnan on nimettävä sosiaaliasiamies. Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on neuvomisen ja avustamisen lisäksi
asiakkaan oikeuksista tiedottaminen ja niiden edistäminen. Sosiaaliasiamies antaa kunnanhallitukselle vuosittain selvityksen sosiaalihuollon
asiakkaan oikeuksien ja aseman kehityksestä.
Potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (785/1992) 11 §:n mukaan terveydenhuollon toimintayksikölle on nimettävä potilasasiamies.
Potilasasiamiehen tehtävänä on neuvomisen ja avustamisen lisäksi potilaan oikeuksista tiedottaminen ja niiden edistäminen.
Helsingissä sosiaali- ja potilasasiamiestehtävät on yhdistetty vuonna
2017. Liitteenä oleva selvitys vuoden 2018 asiamiestoiminnasta ja sen
johdosta pyydetty päätöshistoriaan sisältyvä sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto käsittelevät asiamiehille tulleiden yhteydenottojen
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määriä ja aiheita sekä havaintoja palvelujen toimivuudesta. Vuoden
2018 loppupuolella asiamiehiä oli neljä.
Yhteydenottojen määrät ja syyt
Vuonna 2018 Helsingin sosiaali- ja potilasasiamiehiin otettiin yhteyttä
2 439 kertaa. Yhteydenotoista 1 535 koski terveydenhuoltoa, 661 sosiaalihuoltoa ja 244 sekä sosiaali- että terveydenhuoltoa. Yhteydenottojen määrissä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia edellisiin vuosiin
verrattuna.
Yleisimpiä yhteydenottojen syitä olivat tyytymättömyys hoitoon tai palveluun, tyytymättömyys kohteluun sekä asiakastyön dokumentointiin
liittyvät kysymykset. Terveys- ja päihdepalveluja koskevissa yhteydenotoissa nousivat lisäksi esiin potilas- ja lääkevahinkoepäilyt ja perhe- ja
sosiaalipalveluja koskevissa yhteydenotoissa tyytymättömyys viranhaltijan päätöksiin sekä sosiaalipalvelujen neuvonnan tarve.
Yhteydenottojen syissä näkyi vuonna 2018 erityisesti EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen voimaantulo sekä Omakanta-palvelun käytön laajentuminen, joiden vuoksi asiakkaat ovat käyttäneet aktiivisemmin asiakas- ja potilastietoihin liittyviä oikeuksiaan. Suun terveydenhuoltoa koskeviin yhteydenottoihin vaikuttivat vaikeudet uuden potilastietojärjestelmän käyttöönotossa. Nuorten palveluja ja aikuissosiaalityötä koskevissa yhteydenotoissa näkyivät kunnan ja Kelan yhteistyöhön liittyvät
haasteet, ja asiamiehiin oltiin yhteydessä myös Kelan myöntämään perustoimeentulotukeen liittyvissä asioissa.
Koetut vaikeudet hoidon tai palvelun piiriin pääsyssä korostuivat etenkin terveysasemia, psykiatrian poliklinikoita ja kotihoitoa koskevissa yhteydenotoissa. Sosiaalipalvelujen kohdalla kerrottiin yleisesti vaikeudesta tavoittaa työntekijöitä. Nuorten palveluissa ja aikuissosiaalityössä
sekä vammaistyössä yleisin yhteydenoton syy oli tyytymättömyys viranhaltijan päätökseen ja lastensuojelussa yleisesti tyytymättömyys
palveluun. Lapsiperheiden hyvinvointi ja terveys -palvelua koskevia yhteydenottoja oli vähän ja ne koskivat useimmin tyytymättömyyttä palveluun tai asiakastyön dokumentointia.
Ikääntyneiden palveluja koskevia yhteydenottoja tekivät usein asiakkaiden omaiset, jotka olivat huolissaan asiakkaiden hoidosta ja kohtelusta, palvelun riittävyydestä sekä yhteistyöstä omaisten kanssa. Myös
kotihoidon asiakkaat itse ottivat yhteyttä palvelun sopivuuteen ja riittävyyteen liittyvissä asioissa.
Asiakkaiden tiedonsaanti ja oikeusturvakeinot
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Vuonna 2018 sosiaali- ja terveystoimelle osoitettiin yhteensä 783 muistutusta, kantelua ja viranomaisten selvityspyyntöä, mikä on huomattavasti enemmän kuin edellisenä vuonna (548). Muistutukset ja kantelut
kohdistuivat edellisen vuoden tapaan suurelta osin terveys- ja päihdepalveluihin (53 prosenttia). Perhe- ja sosiaalipalveluihin kohdistui 25
prosenttia ja sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalveluihin 22 prosenttia
muistutuksista ja kanteluista. Yleisimmät muistutusten ja kantelujen aiheet olivat tyytymättömyys hoitoon tai palveluun, kohteluun tai palveluprosessiin.
Muistutusten ja kantelujen lisääntymisen yksittäistä syytä ei ole tunnistettavissa. Yleisenä havaintona on nähtävissä asiakkaiden tilanteiden
monimutkaistuminen. Tämän lisäksi tietoisuus oikeudesta tehdä muistutus tai kantelu on lisääntynyt ja näiden tilastointi on vakiintunut.
Henkilötietojen tarkistus- ja korjauspyyntöihin vastaaminen on paikoin
viivästynyt merkittävästi. Tietosuojaprosessia on nyt muutettu siten, että tietopyynnöt on saatu käsiteltyä määräaikojen puitteissa. Erityisen
monimutkaisissa tapauksissa asiakkaalle on ilmoitettu tietopyynnön käsittelyn viivästymisestä erikseen. Toimialan henkilökuntaa on ohjeistettu tietopyynnön vastaanottamiseen ja käsittelyyn, jotta pyynnöt saadaan käsiteltyä määräajassa.
Sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittäminen
Asiamiesten selvityksessä esille tulleisiin epäkohtiin pyritään vastaamaan sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakaslähtöisellä kehittämisellä.
Palvelujen saatavuuteen ja työntekijöiden tavoitettavuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota. Uusina yhteydenoton kanavina on otettu käyttöön
esimerkiksi lapsiperheille suunnattu Tarvitsen apua -nappi, Seniori-infon, sosiaalineuvonnan ja hammashoidon chatit sekä sähköinen Omaolo-oirearvio, jonka käyttö laajenee vuoden 2019 aikana. Lapsiperheiden
keskitetyn neuvonnan ja asiakasohjauksen palvelua Helppiperhettä kehitetään vuoden 2019 aikana. Nuorten palveluissa ja aikuissosiaalityössä tehdään säännöllistä yhteistyötä Kelan kanssa palvelujen parantamiseksi.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet
1
Postiosoite
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00099 HELSINGIN KAUPUNKI
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Sosiaali- ja potilasasiamiesten selvitys 2018
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Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Tiedoksi
Sosiaali- ja potilasasiamiehet
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Päätöshistoria
Sosiaali- ja terveyslautakunta 21.05.2019 § 101
HEL 2019-004071 T 05 00 02

Lausunto
Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon sosiaali- ja potilasasiamiesten selvityksestä vuodelta 2018:
"Sosiaali- ja potilasasiamiesten tehtävistä säädetään laissa potilaan
asemasta ja oikeuksista (785/1992) sekä laissa sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000). Helsingissä sosiaali- ja potilasasiamiesten tehtävät on yhdistetty vuonna 2017.
Sosiaaliasiamiehen lakisääteisenä tehtävänä on seurata sosiaalihuollon asiakkaan aseman ja oikeuksien kehittymistä kunnassa ja antaa siitä vuosittain selvitys kaupunginhallitukselle. Potilasasiamiehellä ei ole
vastaavaa velvoitetta. Helsingin vuoden 2018 asiamiestoiminnasta annetaan ensimmäisen kerran yhteinen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja koskeva selvitys.
Sosiaali- ja potilasasiamiesten selvityksessä (liite 1) tarkastellaan
asiamiehille tulleiden yhteydenottojen määriä ja aiheita sekä tuodaan
esiin havaintoja palvelujen toimivuudesta. Lisäksi selvitykseen sisältyy
tietoa sosiaali- ja terveystoimeen tulleista muistutuksista ja kanteluista.
Yhteydenottojen määrät ja syyt
Helsingin sosiaali- ja potilasasiamiehiin otettiin vuonna 2018 yhteyttä
2 439 kertaa. Yhteydenotoista 1 535 koski terveydenhuoltoa, 661 sosiaalihuoltoa ja 244 sekä sosiaali- että terveydenhuoltoa. Yhteydenottojen määrissä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia edellisiin vuosiin
verrattuna.
Yleisimpiä yhteydenottojen syitä olivat tyytymättömyys hoitoon tai palveluun, tyytymättömyys kohteluun sekä asiakastyön dokumentointiin
liittyvät kysymykset. Terveys- ja päihdepalveluja koskevissa yhteydenoPostiosoite
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toissa nousivat lisäksi esiin potilas- ja lääkevahinkoepäilyt ja perhe- ja
sosiaalipalveluja koskevissa yhteydenotoissa tyytymättömyys viranhaltijan päätöksiin sekä sosiaalipalvelujen neuvonnan tarve.
Yhteydenottojen syissä näkyi vuonna 2018 erityisesti EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen voimaantulo sekä Omakanta-palvelun käytön laajentuminen, joiden vuoksi asiakkaat ovat käyttäneet aktiivisemmin asiakas- ja potilastietoihin liittyviä oikeuksiaan. Suun terveydenhoitoa koskeviin yhteydenottoihin vaikuttivat vaikeudet uuden potilastietojärjestelmän käyttöönotossa. Nuorten palveluja ja aikuissosiaalityötä koskevissa yhteydenotoissa näkyivät kunnan ja Kelan yhteistyöhön liittyvät
haasteet, ja asiamiehiin oltiin yhteydessä myös Kelan myöntämään perustoimeentulotukeen liittyvissä asioissa.
Koetut vaikeudet hoidon tai palvelun piiriin pääsyssä korostuivat etenkin terveysasemia, psykiatrian poliklinikoita ja kotihoitoa koskevien yhteydenottojen kohdalla. Sosiaalipalvelujen kohdalla kerrottiin yleisesti
vaikeudesta tavoittaa työntekijöitä. Nuorten palveluissa ja aikuissosiaalityössä sekä vammaistyössä yleisin yhteydenoton syy oli tyytymättömyys viranhaltijan päätökseen ja lastensuojelussa yleisesti tyytymättömyys palveluun. Lapsiperheiden hyvinvointi ja terveys -palvelua koskevia yhteydenottoja oli vähän, ja ne koskivat useimmin tyytymättömyyttä
palveluun tai asiakastyön dokumentointia.
Ikääntyneiden palveluita koskien yhteydenottajina olivat usein asiakkaiden omaiset, jotka olivat huolissaan asiakkaiden hoidosta ja kohtelusta, palvelun riittävyydestä sekä yhteistyöstä omaisten kanssa. Myös
kotihoidon asiakkaat itse ottivat yhteyttä palvelun sopivuuteen ja riittävyyteen liittyvissä asioissa.
Asiakkaiden tiedonsaanti ja oikeusturvakeinot
Sosiaali- ja terveystoimelle osoitettiin vuonna 2018 yhteensä 783 muistutusta, kantelua ja viranomaisten selvityspyyntöä, mikä on huomattavasti enemmän kuin edellisenä vuonna (548). Muistutukset ja kantelut
kohdentuivat edellisen vuoden tapaan suurelta osin terveys- ja päihdepalveluihin (53 prosenttia). Perhe- ja sosiaalipalveluihin kohdentui 25
prosenttia ja sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalveluihin 22 prosenttia
muistutuksista ja kanteluista. Yleisimmät muistutusten ja kantelujen aiheet olivat tyytymättömyys hoitoon tai palveluun, kohteluun tai palveluprosessiin.
Muistutusten ja kantelujen lisääntymiselle ei ole tunnistettavissa yksittäistä syytä, mutta yleisenä havaintona asiamiehille tulleista yhteydenotoista on asiakkaiden tilanteiden monimutkaistuminen. Tämän lisäksi
tietoisuus oikeudesta tehdä muistutus tai kantelu on lisääntynyt sekä
muistutusten ja kantelujen tilastointi vakiintunut.
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Henkilötietojen tarkistus- ja korjauspyyntöihin vastaaminen on viivästynyt osassa palveluja merkittävästi tietosuojavaltuutetun linjaamasta
kuukauden vastausajasta. Tietosuoja-asetuksen voimaantulon jälkeen
Helsingin kaupungin tietosuojaprosessia muutettiin siten, että tietopyyntöjen kokoaminen toteutetaan rekisterikohtaisesti. Prosessia koordinoi toimialan yhteinen tietopyyntötiimi, joka välittää pyynnöt kunkin
rekisterin vastuuhenkilölle. Vuoden 2018 lopussa tietopyyntöprosessia
muutettiin potilastietojen osalta siten, että tietopyynnön toteuttamisvastuu siirrettiin pääosin tietopyyntötiimille.
Uuden prosessin mukaisesti käsitellyt tietopyynnöt on saatu käsiteltyä
määräaikojen puitteissa. Erityisen monimutkaisissa tapauksissa asiakkaalle on ilmoitettu tietopyynnön käsittelyn viivästymisestä erikseen.
Toimialan henkilökuntaa on ohjeistettu tietopyynnön vastaanottamisesta ja käsittelystä, jotta tietopyynnöt saadaan käsiteltyä määräajassa.
Sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittäminen
Palvelujen saatavuuteen ja työntekijöiden tavoitettavuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota palvelujen uudistamisessa. Uusina yhteydenoton
kanavina on otettu käyttöön esimerkiksi lapsiperheille suunnattu Tarvitsen apua -nappi, Seniori-infon, sosiaalineuvonnan ja hammashoidon
chatit sekä sähköinen Omaolo-oirearvio, jonka käyttö laajenee edelleen
vuoden 2019 aikana. Lapsiperheiden keskitetyn neuvonnan ja asiakasohjauksen palvelua Helppiperhettä kehitetään vuoden 2019 aikana.
Nuorten palveluissa ja aikuissosiaalityössä tehdään säännöllistä yhteistyötä Kelan kanssa palvelujen parantamiseksi.
Kiireettömän hoidon saatavuuden parantamiseksi on keväällä 2019 kokeiltu lääkärivastaanottojen hankkimista suoraostoina ja valmisteltu terveysasemien lääkäripalvelujen palvelusetelin käyttöönottoa. Kotihoidossa ja sosiaalipalveluissa työntekijöiden saatavuuteen ja pysyvyyteen on pyritty vaikuttamaan tarkistamalla palkkausta sekä kehittämällä
uusia työn tuen muotoja, kuten lastensuojelun systeemistä toimintamallia ja mentorointia lastensuojelun sosiaalityöntekijöille.
Asiakas- ja potilastietojen kirjaamista kehitetään muun muassa Apotin
käyttöönottoon liittyvien koulutusten ja valmennusten yhteydessä. Henkilöstölle on järjestetty koulutusta esimerkiksi reaaliaikaisesta ja osallistavasta kirjaamisesta, jotka parantavat asiakas- ja potilastyön kirjausten laatua sekä lisäävät asiakkaiden osallisuutta palveluprosessissa."
07.05.2019 Pöydälle
Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
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Lisätiedot
Kaisa Pasanen, johtava erityissuunnittelija, puhelin: 310 24222
kaisa.pasanen(a)hel.fi
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§ 463
Valtuutettu Otso Kivekkään toivomusponsi kaupungin mahdollisuudesta edistää maalämmön käyttöä Pasilan Postipuistossa
HEL 2018-005450 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.
Käsittely
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

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi selvityksen valtuuston 25.4.2018
hyväksymän toivomusponnen (Otso Kivekäs) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalla sekä muille valtuutetuille.
Esittelijän perustelut
Käsitellessään Pasilan Postipuiston asemakaavan muutosta kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla seuraavan toivomusponnen: "Valtuusto
edellyttää, että selvitetään mahdollisuudet edistää maalämmön käyttöä
Postipuistossa esimerkiksi tontinluovutusehdoissa tai muilla kaupungin
käytettävissä olevilla keinoilla."
Maalämpö on ekologinen ja kestävän kehityksen mukainen energiamuoto, jonka hyödyntäminen on lisääntynyt varsinkin pientaloalueilla.
Maalämpöjärjestelmässä hyödynnetään auringosta maahan, kallioon
tai veteen sitoutunutta lämpöenergiaa, jota siirretään lämpöpumppujen
avulla muun lämmitysjärjestelmän käyttöön. Lämpöenergia kerätään
joko syvien lämpökaivojen tai maahan lähelle pintaa laajalle alalle
asennettavien lämmönkeruuputkistojen avulla. Maalämpöä voidaan
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hyödyntää kiinteistössä sisäilman ja käyttöveden lämmitykseen sekä
tarvittaessa myös jäähdytykseen.
Maalämmön hyödyntämisessä tarvittavat lämpöpumput toimivat sähköllä. Lisäksi sähköä tarvitaan käyttöveden loppukuumennukseen ja
lämpöenergian tuotantoon kylminä päivinä, jolloin lämpöpumppujen teho ei yksin riitä.
Postipuiston asemakaavan muutosalueen asuinkerrostalotontit ovat
kallioisia ja pieniä, jolloin maalämmön hyödyntäminen alueella on haasteellista ja mahdollista lähinnä lämpökaivojen kautta. Pientaloissa lämpökaivot ovat noin 150‒200 metriä syviä. Kerrostaloissa maalämmön
hyödyntäminen vaatii kuitenkin useiden lämpökaivojen toteuttamista ja
usein lämpökaivot ovat myös huomattavasti syvempiä, jopa 500‒600
metriä syviä.
Maalämpöjärjestelmän rakentaminen on luvanvaraista toimintaa. Lupaharkinnassa otetaan huomioon muun muassa lähistöllä olevat tai alueelle suunnitellut maanalaiset rakenteet, toiset lämpö- ja porakaivot sekä tärkeät pohjavesialueet. Postipuiston alueella maanalaiset huoltotunnelit vaikeuttavat lämpökaivojen sijoittamista osalle tonteista. Helsingissä lupaviranomaisena lämpökaivojen osalta toimii kaupunkiympäristön toimialan rakennusvalvontapalvelut. Viranomaisluvan myöntäminen edellyttää maanomistajan suostumuksen lämpökaivojen toteuttamiselle. Kaupunkiympäristön toimialan maaomaisuuden kehittäminen
ja tontit -palvelu arvioi maanomistajan suostumuksen myöntämisen
edellytyksiä kaupungin omistamien tonttien osalta. Se valmistelee ja
myöntää kaupungin omistamien naapuritonttien osalta naapurin suostumukset (lausunnot).
Helsingin kaupungin omistamilla tonteilla ei yleensä rajoiteta lämpökaivojen tekemistä, mikäli asiassa noudatetaan kaupungin ohjeistusta.
Maanomistajan lupa myönnetään liitteen 1 lämpö- ja porakaivot ym. ehdosta ilmenevin edellytyksin ja kaupungin vastuuvapautta koskevin
lausekkein.
Liitteen 2 kartassa on esitetty, mihin tonttien varauksiin ja luovutusasiakirjoihin on Postipuiston alueella jo sisällytetty edellä mainittu lämpö- ja
porakaivoja ym. koskeva ehto. Tavoitteena on sisällyttää ehto jatkossa
kaikkiin alueelle myöhemmin tehtäviin tonttien varauksiin ja luovutusasiakirjoihin.
Tonttien varauksissa ja luovutuksissa ei voida suoraan suosia tiettyä
energiamuotoa yhdenvertaisuus, syrjimättömyys ja kilpailun edistäminen huomioiden. Toisaalta Helsingin päästötavoitteet edellyttävät, että
tontinluovutuksen keinoin tulee edistää myös energiatehokkuutta ja uusiutuvan energian käyttöönottoa ja tähän tavoitteeseen tulee löytää soPostiosoite
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pivat keinot, joilla ilmastotavoitteiden kannalta parhaat ratkaisut löytyvät. Olosuhteiden muuttuessa energiamuodon tulisi olla vapaasti valittavissa ja muutettavissa. Kaavoitus- ja rakentamisvaiheessa ei tulisi lukita ratkaisuja, jotka vaikeuttavat vähäpäästöisten ratkaisujen valitsemista myöhemmin.
Maalämpöjärjestelmän kuten muidenkin energiajärjestelmien tulee olla
energia- ja kustannustehokas, ekologinen sekä taloudellisesti kannattava ja kilpailukykyinen. Energiamuodon valinta perustuu useisiin eri
tekijöihin eikä tontin varauksilla ja luovutuksilla ole perusteettomasti
syytä rajoittaa tätä vapautta. Tontinvaraukset ja luovutukset ovat kuitenkin yksi keino kannustaa uusiin, vähäpäästöisiin ja teknisesti tutkittuihin vaihtoehtoihin. Toisaalta kaupungin kannalta perusteltua saattaa
olla yksittäisiä tontteja ja kiinteistöjä laajempien ratkaisujen etsiminen.
Maalämmön osalta kaupungin rooli on keskeinen myös sen tiedon tuottamisessa, missä tekniset olosuhteet parhaiten tukevat juuri tätä energiamuotoa. Maalämmön valintaa puoltavat muun muassa alhaiset käyttökustannukset, toimintavarmuus ja järjestelmän pitkäikäisyys sekä
ekologisuus ja päästöttömyys. Valintaa heikentää melko korkeat investointikustannukset ja usein tilan puute (pienet tontit).
Vakiintuneen käytännön mukaan tonttien varauksissa ja luovutuksissa
ei voida suoraan määrätä tietyn energiamuodon käytöstä (lämmitysmuodon valinnan vapaus). Mikäli varauksensaaja on itse ehdottanut
kyseistä energiaratkaisua tontin varauksen yhteydessä, voidaan energiamuodon toteuttaminen sisällyttää tonttien varaus- ja luovutusehtoihin. Mainittuihin ehtoihin voidaan joka tapauksessa sisällyttää edellä
mainittu lämpö- ja porakaivot ym. -ehto, joka osaltaan lisää rakentajien/rakennuttajien tietoutta maalämmön toteutusmahdollisuuksista ja
edistää siten myös maalämmön käyttöä kaupunkialueilla. Ehto on maalämmön toteuttamisen osalta mahdollistava, ei velvoittava.
Lisäksi kaikkiin tontinvarauksiin ja lyhytaikaisiin maanvuokrasopimuksiin, kuten Postipuiston pohjoisosassa, sisällytetään nykyisin liitteen 1
mukainen energiatehokkuusehto. Tämä Suomen rakentamismääräyskokoelmaan perustuva ehto ohjaa rakennusten toteuttamista energiatehokkaampaan suuntaan, jättäen kuitenkin energiamuodon valinnan
rakentajien ja rakennuttajien ratkaistavaksi. Käytännössä ehto ohjaa
rakentamista ekologisempaan ja uusiutuvia energiamuotoja hyödyntävämpään suuntaan, edistäen siten myös maalämpöjärjestelmien toteuttamista.
Postipuiston alue on mukana Hiilineutraali Helsinki -toimenpideohjelmaan liittyvässä geoenergiaselvityksessä. Selvityksen tavoitteena oli
selvittää aiempaa perusteellisemmin, millaisilla keinoilla alueen maaPostiosoite
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lämpöä voitaisiin hyödyntää mahdollisimman kustannustehokkaasti nyt
ja tulevaisuudessa. Selvitys valmistui 5.4.2019.
Postipuiston tontinluovutuskilpailun kilpailuohjelmassa (2016) oli asetettu yhdeksän tavoitetta, joita käytettiin suunnitelmien arvioinnissa laatu- ja valintakriteerinä. Tavoitteista kaksi kannusti energiaratkaisujen
innovointiin. Yhden jatkoneuvotteluihin valitun ryhmän energiasuunnitelmaratkaisu perustui geoenergiaan. Käynnistetty selvitystyö osoitti,
että taloudellisten vertailujen tekeminen oli haastavaa mutta tiedon kartuttaminen koettiin välttämättömäksi. Geoenergian hyödyntämismahdollisuuksien selvittämistä alueella on jatkettu vaiheittain.
9.11.2017 valmistuneessa selvityksessä vertailtiin Postipuistoon sijoittuvan asuntotontin ja koulutontin energiajärjestelmien investointi- ja
käyttökustannuksia geoenergian ja kaukolämmön kesken 20 vuoden
tarkastelujakson aikana. Selvityksessä tarkasteltiin maalämmön kannattavuutta ja toteutettavuutta tarkastelemalla yksittäisen rakennuksen
sijasta kokonaista korttelia. Raportin merkittävin tulos oli, ettei kortteliin
mahdu riittävästi maalämpökaivoja riippumatta siitä kumpaa toteutustapaa noudatetaan.
Viimeisimmän 6.11.2018 valmistuneessa selvityksessä tarkasteltiin sitä
miten Postipuiston alueella voitaisiin hyödyntää maalämpöä kustannustehokkaasti. Lähtökohtana oli se, että maalämpö toteutettaisiin rakennuskohtaisesti tai yhtiökohtaisesti. Selvityksessä laskettiin kolme erilaista mallia:
- Koko alueen kattava tarkastelu, jossa kaikkien kortteleiden lämmitysenergian tarve katetaan geoenergialla
- Tarkastelu, jossa osa kortteleista (50 %) hyödyntää geoenergiaa
- Kaivosyvyyden tarkastelu kustannusoptimaalisesta näkökulmasta
Selvityksen keskeisin tulos oli se, että käytetyllä kaivosyvyydellä (340
m) ei saavuteta kannattavaa maalämpöjärjestelmää alueelle, jossa tontit ovat pieniä suhteessa rakennettavaan alaan. Energiapeittoaste jää
kaikissa tarkastelluissa kortteleissa kauas optimaalisesta ja investointien takaisinmaksuaika kasvaa pitkäksi.
Tarkastelu, jossa vain 50 % alueen kortteleista hyödyntää maalämpökaivoja, osoittaa, että vierekkäisten maalämpöä hyödyntävien kortteleiden osalta kannattavuus ei juurikaan parane verrattuna tilanteeseen,
jossa kaikki korttelit hyödyntävät maalämpöä. Irrallisten kortteleiden
osalta kannattavuus paranee jonkin verran.
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Granlund Consulting Oy:n raportin mukaan energiapeiton ollessa yli 80
%, tulee maalämpö edullisemmaksi verrattuna kaukolämmön elinkaarikustannuksiin. Nykytekniikalla maalämmön energiapeitto jää alle kustannusoptimin tiiviissä kaupunkirakenteessa. Mikäli hyödynnetään nykyisen kaltaisia mutta syvempiä kaivoja paranee maalämmön kannattavuus hieman.
Selvitykseen liittyen maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelu on
teettänyt Postipuiston alueella kuusi pystysuoriksi aiottua noin 300 metriä syvää lämpökaivoa. Ensimmäiset kolme koeporausta suoritettiin nykyisin yleisesti käytössä olevalla lämpökaivojen poraustekniikalla. Sivusuuntamittausten perusteella taipumat lämpökaivoissa olivat noin
79‒85 metriä. Kaikki kolme lämpökaivoa ulottuivat siten naapurikiinteistöjen puolelle. Jälkimmäiset kolme koeporausta tehtiin ns. suoruusporaustekniikalla, jolloin taipumat vaihtelivat 11‒22 metrin välillä. Voimassa olevien ehtojen mukaan lämpökaivo ei saa sijaita 7,5 metriä lähempänä tontin rajaa ilman naapurin suostumusta. Ohje perustuu aiemmin
yleisesti käytössä olleisiin nykyisiä lämpökaivoja huomattavasti matalampiin poraussyvyyksiin. Mitä syvemmälle lämpökaivot ulottuvat, sitä
suurempia ovat niiden taipumat ja alue, jolta lämpökaivot keräävät kallioon varastoitunutta energiaa. Lämpökaivojen taloudellinen mitoitus ja
vaikutus ympäröivien kiinteistöjen maalämmön hyödyntämismahdollisuuksiin tulee siten varmistaa tontinluovutusehdoissa.
Helsingin ylimpiin 150‒1000 metriin sitoutunutta lämpöenergiaa voidaan ottaa 50 vuoden ajan, jonka jälkeen varastoitunut energia on
loppuun käytetty. Vuoden 2010 rakennusmääräysten mukaiselle normipientalolle viilennysenergian prosentuaalinen osuus lämmitysenergian tarpeesta on noin 25 prosenttia. Jos kallioita ladataan lämpimänä
vuodenaikana sellaisella viilennysenergian määrällä, joka vastaa 25
prosenttia vuotuisesta lämmitysenergian tarpeesta, voidaan kalliolämpötilajärjestelmän elinkaarta pidentää noin 20 vuotta. Maksimissaan
normaalilämpökaivon elinkaari olisi noin 70 vuotta.
Helsingissä ja Espoossa on pilotointivaiheessa noin 2000 metriin ulottuvia syväkaivoja (Q-Heat 2019). Geologian tutkimuskeskuksen tekemän mallinnuksen mukaan yhdellä 2000 metriä syvällä energiakaivolla
voitaisiin tuottaa alkuun noin 1000 MWh vuodessa ja vielä 1000 vuoden kuluttua noin 700 MWh vuodessa. Kyseessä on lähes pelkästään
maan uumenista vapautuvaa geotermistä energiaa, ei auringosta maan
pintakerroksiin varastoitunutta energiaa. Kahden kilometrin syvyydessä
maankamaran lämpötila on lähes
+40 °C.
Alueen rakennuttajille on kerrottu tänä keväänä rakennuttajakokouksessa maalämpöselvityksestä ja he ovat saaneet raportin käyttöönsä.
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Maalämpö ei ole rakennuttajia innostanut eikä innovatiivisia tai soveltavia ratkaisuja energia-asioihin ei ole noussut esiin. Kuitenkin aloitetut
toimenpiteet ja selvitykset ovat osaltaan vieneet ymmärrystä asiasta
eteenpäin ja ohjaavat soveltuvin osin maalämmön käytön yleistymiseen.
Korttelin 17115 rakennuttaja on ilmoittanut, että kortteliin on tulossa
maalämpöratkaisu mutta tarkempaa suunnitelmaa ei ole vielä tiedossa.
Korttelin 17122 rakennuttaja on selvittänyt mahdollisuutta toteuttaa
korttelissa geoenergiaratkaisu, jossa olisi 1000‒2000 metriä syvä geokaivo. Tämä voisi olla kerrostalokohteessa olla lukuisia maalämpökaivoja käytännöllisempi ratkaisu.
Usein hyvä tulos energiatehokkuuden kannalta saavutetaan siten, että
yhdistetään erilaisia ratkaisuja. Tällaisia ovat maalämmön lisäksi esimerkiksi hukkalämmön talteenotto ja aurinkoenergian hyödyntäminen.
Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n 4 momentin 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
Timo Lindén, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550
timo.linden(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3
4
5

Kivekäs Otso, toivomusponsi 1, Kvsto 25.4.2018, asia 9
Lämpö- ja porakaivot ym. -ehto
Kartta tontinvarauksista ja -luovutuksista, jotka sisältävät lämpö- ja porakaivot ym. koskevan ehdon
Maalämpötyöryhmän raportti
Helsingin geoenergiapotentiaali

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Ote
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Kaupunginvaltuusto

Päätöshistoria
Kaupunkiympäristölautakunta 09.10.2018 § 472
HEL 2018-005450 T 00 00 03

Lausunto
Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon:
Maalämpö on ekologinen ja kestävän kehityksen mukainen energiamuoto, jonka hyödyntäminen on lisääntynyt etenkin pientaloalueilla.
Maalämpöjärjestelmässä hyödynnetään auringosta maahan, kallioon
tai veteen sitoutunutta lämpöenergiaa, jota siirretään lämpöpumppujen
avulla muun lämmitysjärjestelmän käyttöön. Lämpöenergia kerätään
joko syvien lämpökaivojen tai maahan lähelle pintaa laajalle alalle
asennettavien lämmönkeruuputkistojen avulla. Maalämpöä voidaan
hyödyntää kiinteistössä sisäilman ja käyttöveden lämmitykseen sekä
tarvittaessa myös jäähdytykseen.
Maalämmön hyödyntämisessä tarvittavat lämpöpumput toimivat sähköllä. Lisäksi sähköä tarvitaan käyttöveden loppukuumennukseen ja
lämpöenergian tuotantoon kylminä päivinä, jolloin lämpöpumppujen teho ei yksistään riitä. Sähkön osuus on noin kolmannes maalämpöjärjestelmän tuottamasta uusiutuvasta energiasta.
Postipuiston asemakaavan muutosalueen asuinkerrostalotontit ovat
kallioisia ja pieniä, joten maalämmön hyödyntäminen on alueella haasteellista ja mahdollista lähinnä lämpökaivojen kautta. Pientaloissa lämpökaivot ovat noin 150 - 200 metriä syviä. Kerrostaloissa maalämmön
hyödyntäminen vaatii kuitenkin useiden lämpökaivojen toteuttamista ja
usein lämpökaivot ovat myös huomattavasti syvempiä, nykyisin jopa
500 - 600 metriä syviä.
Maalämpöjärjestelmän rakentaminen on luvanvaraista (MRA 62 §). Lupaharkinnassa otetaan huomioon muun muassa lähistöllä olevat tai
alueelle suunnitellut maanalaiset rakenteet, toiset lämpö- ja porakaivot
sekä tärkeät pohjavesialueet. Postipuiston alueella muun muassa
maanalaiset huoltotunnelit vaikeuttavat lämpökaivojen sijoittamista
osalle tonteista. Lupaviranomaisena lämpökaivojen osalta toimii rakennusvalvontapalvelut. Viranomaisluvan myöntäminen edellyttää myös
maanomistajan suostumuksen lämpökaivojen toteuttamiselle. MaaoPostiosoite
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maisuuden kehittäminen ja tontit -palvelu arvioi maanomistajan suostumuksen myöntämisen edellytyksiä kaupungin omistamien tonttien
osalta. Samoin se valmistelee ja myöntää kaupungin omistamien naapuritonttien osalta naapurin suostumukset (lausunnot).
Helsingin kaupungin omistamilla tonteilla ei yleensä rajoiteta lämpökaivojen tekemistä, mikäli asiassa muutoin noudatetaan kaupungin ohjeistusta. Kenellekään ei ole kuitenkaan mitään subjektiivista tai lakiin perustuvaa oikeutta saada lämpökaivoa toisen omistamalle alueelle.
Maanomistajan lupa myönnetään liitteen nro 1 lämpö- ja porakaivot ym.
-ehdosta ilmenevin edellytyksin ja kaupungin vastuuvapautta koskevin
lausekkein. Lisäksi ehdossa on sovittu vuokranantajan vaatimuksesta
tietyin edellytyksin vuokralaisten toimesta ja kustannuksella tapahtuvasta porareikien täyttämisestä ja sivusuuntamittauksista. Vastaava ehto sisällytetään myös myytävien tonttien kauppakirjoihin.
Liitteen nro 2 kartassa on esitetty, mihin tonttien varauksiin ja luovutusasiakirjoihin on Postipuiston alueella jo sisällytetty edellä mainittu
lämpö- ja porakaivoja ym. koskeva ehto. Tavoitteena on sisällyttää ehto
jatkossa myös kaikkiin alueelle myöhemmin tehtäviin tonttien varauksiin ja luovutusasiakirjoihin.
Tonttien varauksissa ja luovutuksissa ei voida suoraan suosia tiettyä
energiamuotoa yhdenvertaisuus, syrjimättömyys ja kilpailun edistäminen huomioiden. Toisaalta Helsingin päästötavoitteet tarkoittavat sitä,
että tontinluovutuksen keinoin tulee edistää myös energiatehokkuutta ja
uusiutuvan energian käyttöönottoa ja tähän tavoitteeseen tulee löytää
sopivat keinot, joilla ilmastotavoitteiden kannalta parhaat ratkaisut löytyvät. Olosuhteiden muuttuessa energiamuodon tulisi olla vapaasti valittavissa ja muutettavissa. Kaavoitus- ja rakentamisvaiheessa ei tulisi
käytännössä joutua lukitsemaan ratkaisuja, jotka vaikeuttavat vähäpäästöisten ratkaisujen valitsemista myöhemmin.
Maalämpöjärjestelmän, samoin kuin muidenkin energiajärjestelmien,
tulee olla energia- ja kustannustehokas, ekologinen sekä taloudellisesti
kannattava ja kilpailukykyinen. Energiamuodon valinta perustuu useisiin eri tekijöihin eikä tontin varauksilla ja luovutuksilla ole perusteettomasti syytä rajoittaa tätä vapautta. Tontinvaraukset ja luovutukset ovat
kuitenkin yksi keino kannustaa uusiin, vähäpäästöisiin ja teknisesti tutkittuihin vaihtoehtoihin. Toisaalta kaupungin kannalta perusteltua saattaa olla yksittäisiä tontteja ja kiinteistöjä laajempien ratkaisujen etsiminen.
Maalämmön osalta kaupungin rooli on keskeinen myös sen tiedon tuottamisessa, missä tekniset olosuhteet parhaiten tukevat juuri tätä energiamuotoa. Maalämmön valintaa puoltavat muun muassa alhaiset käytPostiosoite
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tökustannukset, toimintavarmuus ja järjestelmän pitkäikäisyys (noin 15
- 20 vuotta) sekä ekologisuus ja päästöttömyys. Valintaa heikentää sen
sijaan melko korkeat investointikustannukset ja usein tilan puute (pienet tontit).
Vakiintuneen käytännön mukaan tonttien varauksissa ja luovutuksissa
ei voida suoraan määrätä tietyn energiamuodon käytöstä (lämmitysmuodon valinnan vapaus). Mikäli varauksensaaja on itse ehdottanut
kyseistä energiaratkaisua tontin varauksen yhteydessä, voidaan energiamuodon toteuttaminen sisällyttää tonttien varaus- ja luovutusehtoihin. Mainittuihin ehtoihin voidaan joka tapauksessa sisällyttää edellä
mainittu lämpö- ja porakaivot ym. -ehto, joka osaltaan lisää rakentajien/rakennuttajien tietoutta maalämmön toteutusmahdollisuuksista ja
edistää siten myös maalämmön käyttöä kaupunkialueilla. Ehto on maalämmön toteuttamisen osalta mahdollistava, ei velvoittava.
Lisäksi kaikkiin tontinvarauksiin ja lyhytaikaisiin maanvuokrasopimuksiin, kuten Postipuiston pohjoisosassa, sisällytetään nykyisin liitteen nro
1 mukainen energiatehokkuusehto. Tämä Suomen rakentamismääräyskokoelmaan perustuva ehto ohjaa rakennusten toteuttamista energiatehokkaampaan suuntaan, jättäen kuitenkin energiamuodon valinnan rakentajien/rakennuttajien ratkaistavaksi. Käytännössä ehto ohjaa
rakentamista ekologisempaan ja uusiutuvia energiamuotoja hyödyntävämpään suuntaan, edistäen siten myös maalämpöjärjestelmien toteuttamista.
Kaupunkiympäristölautakunta toteaa lisäksi, että kaupunginkanslian
toimesta Postipuiston alueelle on tekeillä Hiilineutraali Helsinki -toimenpideohjelmaan liittyvä geoenergiaselvitys, jonka tavoitteena on selvittää aikaisempaa perusteellisemmin, millaisilla keinoilla alueen maalämpöä voitaisiin hyödyntää mahdollisimman kustannustehokkaasti nyt
ja tulevaisuudessa. Selvityksen on tarkoitus valmistua vuodenvaihteessa 2018 - 2019, ja sen tuloksia pyritään mahdollisuuksien mukaan hyödyntämään Postipuiston alueen myöhemmin vuosina 2021 - 2028 toteutettavissa optiokortteleissa 17114, 17116 ja 17117, Asuntotuotantotoimistolle varatuissa kortteleissa 17123 ja 17129 sekä varaamatta olevassa korttelissa 17130.
Lisäksi kiinteistöviraston johtoryhmä on 29.5.2017 asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on päivittää kaupungin yhteinen linja maalämpökaivojen lupakäytäntöön ja kiinteistöoikeudellisiin kysymyksiin. Työryhmän tavoitteena on täydentää vuonna 2010 julkaistua ”Maa- ja vesilämpötyöryhmän raportti lainsäädäntöön, lupakäytäntöön, kaavoitukseen ja tontinluovutukseen ehdotettavat muutokset” siten, että nykykäytännön mukaiset aikaisempaa syvemmälle ulottuvat maalämpökaivot ja energiakentät sekä näiden vaikutus ympäristöön otetaan huoPostiosoite
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mioon kaavoituksessa, tontinluovutuksessa ja lupien myöntämisessä.
Työryhmän raportti on tarkoitus saattaa kaupunkiympäristölautakunnalle tiedoksi kevään 2019 aikana.
Selvitykseen liittyen maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelu on
teettänyt Postipuiston alueella kuusi pystysuoriksi aiottua noin 300 metriä syvää lämpökaivoa. Ensimmäiset kolme koeporausta suoritettiin nykyisin yleisesti käytössä olevalla lämpökaivojen poraustekniikalla. Sivusuuntamittausten perusteella taipumat lämpökaivoissa olivat noin 79 85 metriä. Kaikki kolme lämpökaivoa ulottuivat siten naapurikiinteistöjen puolelle. Jälkimmäiset kolme koeporausta tehtiin ns. suoruusporaustekniikalla, jolloin taipumat vaihtelivat 11 - 22 metrin välillä. Voimassa olevien ehtojen mukaan lämpökaivo ei saa sijaita 7,5 metriä lähempänä tontin rajaa ilman naapurin suostumusta. Ohje perustuu aiemmin yleisesti käytössä olleisiin nykyisiä lämpökaivoja huomattavasti
matalampiin poraussyvyyksiin. Mitä syvemmälle lämpökaivot ulottuvat,
sitä suurempia ovat niiden taipumat ja alue, jolta lämpökaivot keräävät
kallioon varastoitunutta energiaa. Lämpökaivojen taloudellinen mitoitus
ja vaikutus ympäröivien kiinteistöjen maalämmön hyödyntämismahdollisuuksiin tulee siten varmistaa tontinluovutusehdoissa.
Usein hyvä tulos energiatehokkuuden kannalta saavutetaan siten, että
yhdistetään erilaisia ratkaisuja. Tällaisia ovat maalämmön lisäksi esimerkiksi hukkalämmön talteenotto ja aurinkoenergian hyödyntäminen.
Käsittely
09.10.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
Vastaehdotus:
Tuomas Rantanen: Laitetaan kappaleiden 9 ja 10 tilalle:
Tonttien varauksissa ja luovutuksissa ei voida suoraan suosia tiettyä
energiamuotoa yhdenvertaisuus, syrjimättömyys ja kilpailun edistäminen huomioiden. Toisaalta Helsingin päästötavoitteet tarkoittavat sitä,
että tontinluovutuksen keinoin tulee edistää myös energiatehokkuutta ja
uusiutuvan energian käyttöönottoa ja tähän tavoitteeseen tulee löytää
sopivat keinot, joilla ilmastotavoitteiden kannalta parhaat ratkaisut löytyvät. Olosuhteiden muuttuessa energiamuodon tulisi olla vapaasti valittavissa ja muutettavissa. Kaavoitus- ja rakentamisvaiheessa ei tulisi
käytännössä joutua lukitsemaan ratkaisuja, jotka vaikeuttavat vähäpäästöisten ratkaisujen valitsemista myöhemmin.
Maalämpöjärjestelmän, samoin kuin muidenkin energiajärjestelmien,
tulee olla energia- ja kustannustehokas, ekologinen sekä taloudellisesti
kannattava ja kilpailukykyinen. Energiamuodon valinta perustuu useisiin eri tekijöihin eikä tontin varauksilla ja luovutuksilla ole perusteettoPostiosoite
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masti syytä rajoittaa tätä vapautta. Tontinvaraukset ja luovutukset ovat
kuitenkin yksi keino kannustaa uusiin, vähäpäästöisiin ja teknisesti tutkittuihin vaihtoehtoihin. Toisaalta kaupungin kannalta perusteltua saattaa olla yksittäisiä tontteja ja kiinteistöjä laajempien ratkaisujen etsiminen.
Maalämmön osalta kaupungin rooli on keskeinen myös sen tiedon tuottamisessa, missä tekniset olosuhteet parhaiten tukevat juuri tätä energiamuotoa. Maalämmön valintaa puoltavat muun muassa alhaiset käyttökustannukset, toimintavarmuus ja järjestelmän pitkäikäisyys (noin 15
- 20 vuotta) sekä ekologisuus ja päästöttömyys. Valintaa heikentää sen
sijaan melko korkeat investointikustannukset ja usein tilan puute (pienet tontit).
Kannattaja: Risto Rautava
Vastaehdotus:
Risto Rautava: Esitän lisättäväksi lausunnon viimeiseksi kappaleeksi
seuraavan: Usein hyvä tulos energiatehokkuuden kannalta saavutetaan siten, että yhdistetään erilaisia ratkaisuja. Tällaisia ovat maalämmön lisäksi esimerkiksi hukkalämmön talteenotto ja aurinkoenergian
hyödyntäminen.
Kannattaja: Atte Kaleva
Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Tuomas
Rantasen ja Risto Rautavan vastaehdotukset.
02.10.2018 Pöydälle
25.09.2018 Pöydälle
Esittelijä
kaupunkiympäristön vs. toimialajohtaja
Silja Hyvärinen
Lisätiedot
Anne Björn, tonttiasiamies, puhelin: 310 32870
anne.bjorn(a)hel.fi
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§ 464
Valtuutettu Petra Malinin toivomusponsi päiväkoti- ja koulutilojen
määrän riittävyyden varmistamisesta Pasilan Postipuiston alueella
HEL 2018-005453 T 00 00 03

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

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi selvityksen valtuuston 25.4.2018
hyväksymän toivomusponnen (Petra Malin) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä muille valtuutetuille.
Esittelijän perustelut
Käsitellessään 24.5.2018 Pasilan Postipuiston asemakaavan muuttamista valtuusto hyväksyi samalla seuraavan toivomusponnen: " Selvitetään mahdollisuudet varmistaa, että päiväkoti- ja koulutiloja on alueella
myös alkuvaiheessa, jolloin alueella voidaan ennakoida asuvan paljon
saman ikäisiä lapsia ja nuoria."
Kaupunkiympäristön toimia sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
ovat yhdessä kaupunginkanslian aluerakentamisen yksikön kanssa
selvittäneet Pasilan kaupunginosan palvelutilatarpeita. Pohjois-Pasilan
tulevat päiväkoti- ja koulutilatarpeet perustuvat väestöennusteeseen ja
uuteen kaavoitettavan kerrosalan määrään. Tällä hetkellä on arvioitu,
että alueella tarvitaan enimmillään paikkoja noin 360 päiväkoti-ikäiselle
ja 600 perusopetusikäiselle lapselle
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Postipuiston asemakaavassa on kaksi yleisten rakennusten tonttia. Lavakadun tontille 17125/1 saa rakentaa 1 200 kerrosneliömetrin suuruisen päiväkodin. Postipuiston vieressä on varattu tontti 17119/1 päiväkotia ja koulua varten, joiden kerrosala on yhteensä 7 000 kerrosneliömetriä. Koulun tilatarpeeksi on arvioitu 5 000 neliömetriä ja päiväkodin
2 000 neliömetriä. Lisäksi kortteliin 17114 tulee rakentaa vähintään 450
kerrosneliömetrin suuruinen päiväkoti. Kasvatuksen ja koulutuksen
toimiala on esittänyt talonrakentamisohjelmaan vuosille 2019–2028
koulu- ja päiväkotihanketta Pohjois-Pasilaan yhteensä 9000 brm². Tämä on 2000 brm² enemmän kuin y-tontille kaavassa varattu kerrosala,
mutta johtuu ruotsinkielisten palveluiden esille tulleista mahdollisista tilatarpeista. Paikkoina tämä tarkoittaa noin 500 suomenkielistä perusopetuksen paikkaa, 200 päiväkotipaikkaa sekä 200 paikkaa ruotsinkieliselle palvelulle.
Päiväkotien toteutus sijoittuu alueen rakentamisajan alkupäähän. Lavakadun päiväkodin rakentaminen on ajoitettu vuosille 2022–2023 ja se
sisältyy hankkeena investointiohjelmaan. Investointiohjelmaan vuosille
2019–2028 on esitetty Pohjois-Pasilan koulun ja päiväkodin rakentamista vuosille 2024–2026. Toteutusta on uusimpien lapsiennusteiden
perusteella aikaistettu.
Asuntorakentaminen alueella alkaa vuoden 2019 lopulla niin, että ensimmäiset asukkaat muuttavat alueelle 2021–2022. Ensimmäinen päiväkoti on silloin jo rakenteilla. Korttelin 17114 kivijalkapäiväkodin on arvioitu valmistuvan vasta vuonna 2028, kun alueen viimeisiä asuntoja
rakennetaan. Korttelin toteutusjärjestystä voidaan vielä muuttaa ja päiväkodin rakentamista aikaistaa tontinluovutuksen yhteydessä. Kaupunkiympäristölautakunta sekä kasvatus- ja koulutuslautakunta ovat on
kehottaneet toimialoja selvittämään mahdollisuudet päiväkodin rakentamisen aikaistamiseen.
Alueena Postipuisto kuuluu tällä hetkellä perusopetuksen osalta Maunulan ala-asteen ja Maunulan yhteiskoulun oppilaaksiottoalueeseen.
Alueen rakentumisen alkuvaiheessa sekä varhaiskasvatuksen että perusopetuksen palveluiden järjestämisessä turvaudutaan myös lähialueisiin. Kasvatus- ja koulutuslautakunta korostaa lausunnossaan, että
päiväkoti- ja koulupaikan tulisi löytyä mahdollisimman läheltä jo alueen
rakentumisen alkuvaiheessa,.
Selvitys Pasilan tulevaisuuden palvelutarpeista perustuu voimakkaan
väestönkasvun ennusteeseen ja siinä tarkastellaan päiväkoti- ja koulutilatarvetta vuosille 2025–2040. Selvityksen mukaan Postipuiston asemakaava-alueen varhaiskasvatuksen tilantarve vuonna 2025 on 3 500–
4 600 k-m². Postipuiston 6.7.2018 voimaan tulleessa asemakaavassa
on varhaiskasvatuksen kaavavarauksia yhteensä 3 650 k-m². Vuonna
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2025 kaavavaranto on riittävä mikäli varhaiskasvatuksen osallistumisaste pysyy korkeintaan tasolla, jolla se tällä hetkellä keskimäärin on
Helsingissä. Nykyisin tällä alueella 1–6 -vuotiaista lapsista noin 75 %
osallistuu varhaiskasvatukseen. Jos päiväkotilasten osuus ikäluokasta
kasvaa tulevaisuudessa nykytilaan verrattuna paljon, voidaan kortteliin
17119 valmistuvan koulu- ja päiväkotirakennuksen tiloja käyttää joustavasti kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tarpeisiin. Kaavoituksessa
ja investoinnissa tulee varautua kaupungin strategian mukaiseen varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nousuun.
Suurimmillaan varhaiskasvatuksen tilatarpeen ennustetaan olevan
vuonna 2027, jolloin se on suuruusluokkaa 4 000–5 400 k-m². Vuonna
2026 valmistuvassa koulu- ja päiväkotirakennuksessa on silloin koulutiloja yli arvioidun tarpeen. Suunnittelemalla rakennus tiloiltaan joustavaksi voidaan varhaiskasvatuksen tiloja tarjota enemmän silloin, kun
tarve on suurin. Kun päiväkotilasten osuus lähtee laskemaan vuoden
2027 jälkeen, voidaan tiloja ottaa lisääntyvien koulun oppilasmäärien
tarpeisiin. Jos päiväkotitila ei silloinkaan riitä, on mahdollista sijoittaa
paviljonkipäiväkoti Postipuistoon. Vuoteen 2040 mennessä varhaiskasvatuksen tilatarpeen ennustetaan tasaisesti vähenevän noin puoleen
maksimimäärästä, jolloin kaavavaranto on jälleen riittävä.
Vuonna 2025 Hakamäentien pohjoispuolella Pohjois-Pasilan peruskouluikäisten tilatarpeen ennustetaan olevan noin 2 600–3 400 k-m². Suurimmillaan tilatarpeen ennustetaan olevan vuonna 2035, noin 6 500–8
400 k-m², josta 1.–6. -luokkalaisten tilatarpeen osuus on noin 4 600–5
500 k-m². Suurimmillaan 1.–6. -luokkalaisten tilatarve puolestaan on jo
vuonna 2033, noin 4 900–5 800 k-m². Vuonna 2040 kokonaistilatarve
on taas hieman pienempi eli noin 5 500–7 100 k-m², josta 1.–6. -luokkalaisten osuus on noin 3 700–4 500 k-m².
Peruskoulun tilatarpeen suhteen tilanne Hakamäentien pohjoispuolella
on epävarmempi johtuen alueen suunnitelmien keskeneräisyydestä ja
väestöennusteen epävarmuudesta. Ennusteiden perusteella suunniteltu 5 000 k-m²:n koulurakennus on riittävä alueen pitkän ajanjakson tarpeeseen, mutta ei kuitenkaan riittävä vuosina 2031–2035. Toisaalta
Postipuiston varhaiskasvatuksen tilatarpeen huippuvuodet ovat todennäköisesti jo takana ja varhaiskasvatuksen tiloja voidaan hyödyntää peruskoulupuolella mikäli tilat on muuntojoustavia. Tilatarve tulee tarkentumaan, kun Postin lajittelukeskuksen alueen suunnitelmat ja mitoitukset ovat tiedossa. Lajittelukeskuksen alueen alustavissa suunnitelmissa
on varauduttu koulutontin sijoittamiseen alueelle.
Postipuiston koulu- ja päiväkotitilatarpeiden huippu ajoittuu eri aikoihin,
varhaiskasvatuksen vuoteen 2027 ja perusopetuksen vuoteen 2032.
Pohjois-Pasilaan rakennettavan koulu- ja päiväkotirakennuksen tilojen
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joustavalla käytöllä voisi olla mahdollista turvata alueen palveluiden riittävyys.
Toivomusponnen johdosta on saatu lausunnot kaupunkiympäristölautakunnalta ja kasvatus- ja koulutuslautakunnalta.
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 myös muille valtuutetuille.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Timo Lindén, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550
timo.linden(a)hel.fi

Liitteet
1
2

Malin Petra, toivomusponsi 2, Kvsto 25.4.2018, asia 9
Pasilan palveluverkko, skenaariotarkastelu 2015 - 2040 -raportti, Newsec Valuation Oy

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Otteet
Ote
Ponnen ehdottaja
Tiedoksi
Kaupunginvaltuusto

Päätöshistoria
Kaupunkiympäristölautakunta 18.09.2018 § 436
HEL 2018-005453 T 00 00 03

Hankenumero 0870_4

Lausunto
Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon:
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Pasilan kaupunginosan palvelutilatarpeita on tarkasteltu kokonaisuutena alueen asemakaavahankkeiden yhteydessä kaupunginkanslian
aluerakentamisen vetämänä yhteistyössä asemakaavoituksen, rakennetun omaisuuden hallinnan ja kasvatuksen ja koulutuksen toimialan
kanssa. Pohjois-Pasilan tulevat päiväkoti- ja koulutilatarpeet perustuvat
väestöennusteeseen ja uuteen kaavoitettavan kerrosalan määrään.
Postipuiston asemakaavan uusi palvelutilakerrosala on arvioitu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan asiantuntijoiden toimesta.
Postipuiston asemakaavassa on kaksi yleisten rakennusten tonttia. Lavakadun tontille 17125/1 saa rakentaa päiväkodin 1 200 kerrosneliömetriä. Postipuiston vieressä on varattu tontti 17119/1 päiväkotia ja
koulua varten, yhteensä 7 000 kerrosneliömetriä kerrosalaa. Koulun tilatarpeeksi on arvioitu 5 000 neliömetriä ja päiväkodille 2 000. Lisäksi
kortteliin 17114 tulee rakentaa vähintään 450 kerrosneliömetrin päiväkoti.
Päiväkotien toteutus sijoittuu alueen rakentamisajan alkupäähän. Lavakadun päiväkodin rakentaminen on ajoitettu vuosille 2022–2023 ja se
sisältyy hankkeena investointiohjelmaan. Investointiohjelmaan vuosille
2019–2028 on esitetty Pohjois-Pasilan koulun ja päiväkodin rakentamista vuosille 2024–2026. Toteutusta on uusimpien lapsiennusteiden
perusteella aikaistettu.
Asuntorakentaminen alueella alkaa vuoden 2019 lopulla niin, että ensimmäiset asukkaat muuttavat alueelle 2021–2022. Ensimmäinen päiväkoti on silloin jo rakenteilla. Korttelin 17114 kivijalkapäiväkodin on arvioitu valmistuvan vasta vuonna 2028, kun alueen viimeisiä asuntoja
rakennetaan. Korttelin toteutusjärjestystä voidaan vielä muuttaa ja päiväkodin rakentamista aikaistaa tontinluovutuksen yhteydessä. Kaupunkiympäristölautakunta kehottaa toimialaa selvittämään mahdollisuudet
päiväkodin rakentamisen aikaistamiseen.
Kaupunkiympäristön toimialan Pasila-tiimi tilasi Pasilan koulu- ja päiväkotiverkon kehittämisselvityksen Newsec Valuation Oy:ltä. Selvitys Pasilan tulevaisuuden palvelutilatarpeista on valmistunut kesäkuussa
2018. Selvitys perustuu voimakkaan väestönkasvun ennusteeseen ja
siinä tarkastellaan päiväkoti- ja koulutilatarvetta vuosille 2025–2040.
Selvityksen mukaan Postipuiston asemakaava-alueen varhaiskasvatuksen tilantarve vuonna 2025 on 3 500–4 600 k-m². Postipuiston
6.7.2018 voimaan tulleessa asemakaavassa on varhaiskasvatuksen
kaavavarauksia yhteensä 3 650 k-m². Vuonna 2025 kaavavaranto on
riittävä, jos varhaiskasvatuksen osallistumisaste pysyy korkeintaan tasolla, jolla se tällä hetkellä on Helsingissä keskimäärin. Nykyisin tällä
alueella 1–6 -vuotiaista lapsista noin 75 % osallistuu varhaiskasvatukPostiosoite
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seen. Jos päiväkotilasten osuus ikäluokasta kasvaa tulevaisuudessa
paljon nykytilaan verrattuna, voidaan kortteliin 18119 valmistuvan koulu- ja päiväkotirakennuksen tiloja käyttää joustavasti kasvatuksen ja
koulutuksen toimialan tarpeisiin. Kaupunkiympäristölautakunta pitää
tärkeänä, että kaavoituksessa ja investoinnissa varaudutaan kaupungin
strategian mukaiseen varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nousuun.
Suurimmillaan varhaiskasvatuksen tilatarpeen ennustetaan olevan
vuonna 2027, jolloin se on suuruusluokkaa 4 000–5 400 k-m². Vuonna
2026 valmistuvassa koulu- ja päiväkotirakennuksessa on silloin koulutiloja yli arvioidun tarpeen. Suunnittelemalla rakennus tiloiltaan joustavaksi voidaan varhaiskasvatuksen tiloja tarjota enemmän silloin, kun
tarve on suurin. Kun päiväkotilasten osuus lähtee laskemaan vuoden
2027 jälkeen, voidaan tiloja ottaa lisääntyvien koulun oppilasmäärien
tarpeisiin. Jos päiväkotitila ei silloinkaan riitä, on mahdollista sijoittaa
paviljonkipäiväkoti Postipuistoon. Vuoteen 2040 mennessä varhaiskasvatuksen tilatarpeen ennustetaan tasaisesti vähenevän noin puoleen
maksimimäärästä, jolloin kaavavaranto on jälleen riittävä.
Koulutilojen osalta alueen asuntorakentamisen alkuvaiheessa koululaiset kuuluvat Maunulan oppilaaksiottoalueeseen. Vuonna 2025 Hakamäentien pohjoispuolella Pohjois-Pasilan peruskouluikäisten tilatarpeen ennustetaan olevan noin 2 600–3 400 k-m². Suurimmillaan tilatarpeen ennustetaan olevan vuonna 2035, noin 6 500–8 400 k-m², josta 1.–6. -luokkalaisten tilatarpeen osuus on noin 4 600–5 500 k-m².
Suurimmillaan 1.–6. -luokkalaisten tilatarve puolestaan on jo vuonna
2033, noin 4 900–5 800 k-m². Vuonna 2040 kokonaistilatarve on taas
hieman pienempi eli noin 5 500–7 100 k-m², josta 1.–6. -luokkalaisten
osuus on noin 3 700–4 500 k-m².
Peruskoulun tilatarpeen suhteen tilanne Hakamäentien pohjoispuolella
on epävarmempi johtuen alueen suunnitelmien keskeneräisyydestä ja
väestöennusteen epävarmuudesta. Ennusteiden perusteella suunniteltu 5 000 k-m²:n koulurakennus on riittävä alueen pitkän ajanjakson tarpeeseen, mutta ei kuitenkaan riittävä vuosina 2031–2035. Toisaalta
Postipuiston varhaiskasvatuksen tilatarpeen huippuvuodet ovat todennäköisesti jo takana ja varhaiskasvatuksen tiloja voidaan hyödyntää peruskoulupuolella, jos tilat on rakennettu muuntojoustaviksi. Tilatarve tulee tarkentumaan, kun Postin lajittelukeskuksen alueen suunnitelmat ja
mitoitukset ovat tiedossa. Lajittelukeskuksen alueen alustavissa suunnitelmissa on varauduttu koulutontin sijoittamiseen.
Käsittely
18.09.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
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Vastaehdotus:
Mai Kivelä: Lisätään kappaleen viisi (5) loppuun: "Kaupunkiympäristölautakunta kehottaa toimialaa selvittämään mahdollisuudet päiväkodin
rakentamisen aikaistamiseen."
Kannattaja: Kaisa Hernberg
Vastaehdotus:
Mai Kivelä: Lisätään kappaleen seitsemän (7) loppuun: "Kaupunkiympäristölautakunta pitää tärkeänä, että kaavoituksessa ja investoinnissa
varaudutaan kaupungin strategian mukaiseen varhaiskasvatuksen
osallistumisasteen nousuun."
Kannattaja: Kaisa Hernberg
1 äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisätään kappaleen viisi (5) loppuun: "Kaupunkiympäristölautakunta kehottaa toimialaa selvittämään mahdollisuudet päiväkodin
rakentamisen aikaistamiseen."
Jaa-äänet: 5
Eveliina Heinäluoma, Nuutti Hyttinen, Atte Kaleva, Risto Rautava, Laura Rissanen
Ei-äänet: 5
Kaisa Hernberg, Mai Kivelä, Tuomas Rantanen, Anni Sinnemäki, Osmo
Soininvaara
Tyhjä: 2
Sirpa Asko-Seljavaara, Jape Lovén
Poissa: 1
Silvia Modig
Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi Mai Kivelän vastaehdotuksen
äänin 5-5 (2 tyhjää, 1 poissa). Puheenjohtajan ääni ratkaisi päätökseksi
tulleen ehdotuksen.
2 äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisätään kappaleen seitsemän (7) loppuun: "Kaupunkiympäristölautakunta pitää tärkeänä, että kaavoituksessa ja investoinnissa
varaudutaan kaupungin strategian mukaiseen varhaiskasvatuksen
osallistumisasteen nousuun."
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Jaa-äänet: 2
Nuutti Hyttinen, Risto Rautava
Ei-äänet: 9
Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Atte Kaleva, Mai Kivelä, Jape
Lovén, Tuomas Rantanen, Laura Rissanen, Anni Sinnemäki, Osmo
Soininvaara
Tyhjä: 1
Sirpa Asko-Seljavaara
Poissa: 1
Silvia Modig
Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi Mai Kivelän vastaehdotuksen
äänin 9-2 (1 tyhjä, 1 poissa).
Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot
Timo Karhu, arkkitehti, puhelin: 310 37332
timo.karhu(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 18.09.2018 § 193
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Lausunto
Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon:
Pohjois-Pasilan Postipuiston asemakaavamuutos mahdollistaa asumiselle noin 240 000 k-m², tämä tarkoittaa noin 5700 uutta asukasta. Postipuiston asemakaavassa on kaksi yleisten rakennusten tonttia. Lisäksi
yhteen asuinkortteliin tulee rakentaa vähintään 450 k-m² päiväkotitilaa.
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on osallistunut kaupunginkanslian
Pasilan alueprojektiryhmän työskentelyyn palvelutonttien ja tilojen
suunnittelun osalta. Tässä yhteydessä yhteistyötä on tehty aktiivisesti
muun muassa kaupunkiympäristötoimialan asemakaavoituksen ja tilapalveluiden kanssa. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala sekä kaupunkiympäristötoimialan palveluverkkoyksikkö on hyödyntänyt palvelutilojen tarpeen arvioinnissa väestöennusteita sekä tietoja alueelle kaavoitettavasta uudesta asuinkerrosalasta. Tällä hetkellä on arvioitu, että
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alueella tarvitaan enimmillään paikkoja noin 360 päiväkoti-ikäiselle ja
600 perusopetusikäiselle lapselle.
Talonrakentamisohjelma vuosille 2018-27 sisältää hankkeen lasten
päiväkoti Pasila Pohjoinen (Lavakatu), jonka laajuus on 1200 brm² eli
noin 120 paikkaa. Sen toteuttamiseen on varauduttu vuosina 2022-23.
Talousarvioehdotuksen 2019 valmistelun yhteydessä kasvatuksen ja
koulutuksen toimiala on esittänyt talonrakentamisohjelmaan vuosille
2019-28 koulu/päiväkoti-hanketta Pohjois-Pasilaan yhteensä 9000 brm²
toteutettavaksi vuosina 2024-26. Tämä on 2000 brm² enemmän kuin ytontille kaavassa varattu kerrosala, mutta johtuu ruotsinkielisten palveluiden esille tulleista mahdollisista tilatarpeista. Paikkoina tämä tarkoittaa noin 500 suomenkielistä perusopetuksen paikkaa, 200 päiväkotipaikkaa sekä 200 paikkaa ruotsinkieliselle palvelulle. Kivijalkapäiväkodin (450 brm²) on arvioitu valmistuvan vasta vuonna 2028, mutta kohteen toteutusta on mahdollista aikaistaa. Päiväkoti voi olla yksityinen tai
kunnallinen. Lisäksi asemakaavan valmistelun yhteydessä on tarkasteltu, että alueelta löytyy sijoituspaikka kasvatuksen ja koulutuksen toimialan käyttöön väliaikaiselle paviljonkirakennukselle, mikäli se alueen
väestönkasvun tai palvelukäytön kasvun takia osoittautuu tarpeelliseksi. Tämän hetkisten arvioiden mukaan ensimmäiset asukkaat muuttavat alueelle 2021 - 2022. Lautakunta kehottaa toimialaa selvittämään
kivijalkapäiväkodin rakentamisen aikaistamista.
Postipuiston koulu- ja päiväkotitilatarpeiden huippu ajoittuu eri aikoihin,
varhaiskasvatus vuoteen 2027 ja perusopetus vuoteen 2032. Tästä
syystä pidetään mahdollisena, että Pohjois-Pasilaan rakennettavan
koulu/päiväkoti-rakennuksen tilojen joustavalla käytöllä on mahdollista
turvata alueen palveluiden riittävyyttä.
Alueena Postipuisto kuuluu tällä hetkellä perusopetuksen osalta Maunulan ala-asteen ja Maunulan yhteiskoulun oppilaaksiottoalueeseen.
Alueen rakentumisen alkuvaiheessa sekä varhaiskasvatuksen että perusopetuksen palveluiden järjestämisessä turvaudutaan myös lähialueisiin. Lautakunta korostaa, että päiväkoti- ja koulupaikan tulisi löytyä
mahdollisimman läheltä myös alueen rakentumisen alkuvaiheessa.
Lautakunta pitää tärkeänä, että kaavoituksessa ja investoinneissa varaudutaan kaupungin strategian mukaiseen varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nousuun.
Koko Pasilan palveluita on tarkasteltu kokonaisuutena alueprojektissa
lisäksi kaupunkiympäristö toimialan asemakaavapalvelut tilasi Pasilan
koulu- ja päiväkotiverkon kehittämisselvityksen vuosille 2025 - 2040.
Tämä konsulttiselvitys Pasilan tulevaisuuden palvelutilatarpeista valmistui kesäkuussa 2018 ja sitä hyödynnetään jatkosuunnittelussa ja
kaavavalmistelussa.
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Käsittely
18.09.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
Vastaehdotus:
Petra Malin: Lisäys lausunnon neljänteen kappaleeseen: "Lautakunta
kehottaa toimialaa selvittämään kivijalkapäiväkodin rakentamisen aikaistamista."
Kannattaja: Kirsi Pihlaja
Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Petra
Malinin tekemän ja Kirsi Pihlajan kannattaman vastaehdotuksen.
Vastaehdotus:
Petra Malin: Lisäys lausunnon kuudennen kappaleen loppuun: "Lautakunta korostaa, että päiväkoti- ja koulupaikan tulisi löytyä mahdollisimman läheltä myös alueen rakentumisen alkuvaiheessa. Lautakunta pitää tärkeänä, että kaavoituksessa ja investoinneissa varaudutaan kaupungin strategian mukaiseen varhaiskasvatuksen osallistumisasteen
nousuun."
Kannattaja: Kirsi Pihlaja
Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Petra
Malinin tekemän ja Kirsi Pihlajan kannattaman vastaehdotuksen.
Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen
Lisätiedot
Carola Harju, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42542
carola.harju(a)hel.fi
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§ 465
Valtuutettu Eveliina Heinäluoman toivomusponsi Helsingin pelastuskoulutuksen tilanteen seuraamisesta ja pelastuskoulun lakkauttamisen vaikutusten arvioimisesta
HEL 2018-007305 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston
20.6.2018 hyväksymän toivomusponnen (Eveliina Heinäluoma) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimitti selvityksen ponnen ehdottajalle
sekä tiedoksi muille valtuutetuille.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Timo Lindén, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550
timo.linden(a)hel.fi

Liitteet
1
2

Heinäluoma Eveliina, toivomusponsi, Kvsto 20.6.2018 asia 4
Pelastuslaitoksen lausunto 30.1.2019

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Otteet
Ote
Ponnen ehdottaja
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Käsitellessään 20.6.2018 arviointikertomusta kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla seuraavan toivomusponnen: "Hyväksyessään arviointikertomuksen valtuusto edellyttää, että kaupunki seuraa Uudenmaan
pelastuskoulutuksen tilannetta ja arvioi Helsingin pelastuskoulun epäselvän tilanteen vaikutuksia Helsingin pelastuslaitoksen toimintaan".
Sisäministeriö päätti 16.11.2018 kumota Helsingin kaupungin pelastuskoululle myönnetyn oikeuden antaa pelastusalan ammatillista perusPostiosoite
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koulutusta. Vuodesta 2021 alkaen kaikki Suomen pelastajat peruskoulutetaan Kuopion pelastusopistossa. Helsingin pelastuskoulu hoitaa
loppuun tällä hetkellä käynnissä olevan pelastaja- ja alipäällystökoulutuksen sekä hakuvaiheessa olevan, syksyllä 2019 käynnistyvän pelastajakoulutuksen. Näissä koulutusohjelmissa opiskelevat voivat suorittaa
opintonsa loppuun Helsingissä siten, että he valmistuvat viimeistään
vuoden 2021 aikana.
Sisäministeriön ratkaisu ei tue Helsingin ja pääkaupunkiseudun pelastustoimen tarpeita. Pelastuslaitos seuraa pelastuskoulun lakkauttamispäätöksen vaikutuksia ja täsmentää siirtymäkauden aikana vaikutusarviointia.
Helsingin pelastuskoululla on vahva kytkentä pelastuslaitoksen ensihoitopalvelun tuotantostrategiaan. Helsingin pelastuslaitoksen strategian
mukaan kaikki pelastajat ovat terveydenhuollon ammattihenkilöitä. Mikäli Kuopion pelastusopiston pelastajatutkinnon koulutusohjelmassa
ensihoitokoulutuksen hyväksiluettavuus ei ole pelastuskoulun tasolla,
vaikutukset ovat pelastuslaitoksen suorituskykyä merkittävästi heikentäviä. Helsingin Pelastuskoulun lakkauttaminen ja sen seurauksena
Helsingin ensihoidon koulutuskytkennän katkeaminen aiheuttaa pidemmällä aikavälillä uhkan ensihoitopalvelun siirtymiseen pois pelastuslaitoksen tuotantovastuulta. Tämä olisi Helsingin turvallisuuden kannalta haitallista.
Kuopion pelastusopisto ei nykyisellä toimintatavallaan kykene tarjoamaan Helsingin pelastuskouluun verrattavaa ensihoitokoulutusta. Helsingin pelastuslaitoksen toiminnan kannalta on erityisen tärkeää, että
pelastajakoulutukseen sisältyvän ensihoitokoulutuksen hyväksiluettavuus säilyy samalla tasolla myös jatkossa. Muutoin terveydenhuoltoasetuksen mukaisen pätevyyden hankkiminen uusille pelastajille vaikeutuu merkittävästi.
Helsingin pormestari ja kansliapäällikkö ovat yhteydessä uuteen sisäministeriin Helsingin kaupungin pelastuskoulun toimilupien jatkamiseksi. Päätös peruuttaa pelastuskoulun toimiluvat tulee kumota ja myöntää
pelastuskoululle oikeus jatkaa pelastusalan ammatillisen koulutuksen
järjestämistä.
Helsingin pelastuslaitos seuraa aktiivisesti pelastuskoulutuksen tilannetta ja arvioi lakkauttamisen vaikutuksia pelastuslaitoksen toimintaan
ja suorituskykyyn.
Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n 4 momentin mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua
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ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen myös muille
valtuutetuille.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Timo Lindén, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550
timo.linden(a)hel.fi

Liitteet
1
2

Heinäluoma Eveliina, toivomusponsi, Kvsto 20.6.2018 asia 4
Pelastuslaitoksen lausunto 30.1.2019

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Otteet
Ote
Ponnen ehdottaja
Tiedoksi
Kaupunginvaltuusto
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§ 466
Valtuutettu Dani Niskasen toivomusponsi tietoisuuden lisäämiseksi
koulujen ilmanvaihdon oikeaoppiseen käyttöön
HEL 2018-007316 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston
20.6.2018 hyväksymän toivomusponnen (Dani Niskanen) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimitti selvityksen ponnen ehdottajalle sekä
tiedoksi muille valtuutetuille.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Maria Nelskylä, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251
maria.nelskyla(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Otteet
Ote
Ponnen ehdottaja

Otteen liitteet
Esitysteksti

Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Käsitellessään 20.6.2018 Helsingin kaupungin vuoden 2017 tilinpäätöksen hyväksymistä kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla seuraavan
toivomusponnen.
Hyväksyessään arviointikertomuksen valtuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuuksia ehkäistä sisäilmaongelmia Helsingissä lisäämällä
tietoisuutta koulutilojen ilmanvaihdon oikeaoppisesta käytöstä. (Dani
Niskanen)
Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hy-

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

27/2019

100 (121)

Asia/15
17.06.2019

väksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.
Kaupunkiympäristön toimialan lausunnon mukaan Helsinki on mukana
kuntien sisäilmaverkostossa. Sisäilmaverkosto on asiantuntijaverkosto,
joka on vastannut ilmanvaihdon yleisohjeen sekä sen tueksi laaditun
perustelumuistion valmistelusta. Yleisohje ja perustelumuistio on laadittu ohjeistamaan ilmanvaihdon oikeaoppista käyttöä ja lisäämään tietoisuutta ilmanvaihdon vaikutuksista sisäilmasto-olosuhteisiin koulutiloissa sekä muissa kuntien palvelurakennuksissa kuten päiväkodeissa, kirjastoissa, sairaaloissa, vanhusten palvelutaloissa, jne. Yleisohje on julkaistu 14.3.2019 Sisäilmayhdistyksen verkkosivuilla (https://www.sisailmayhdistys/Julkaisut/Hyva-sisailma-suositukset).
Helsingin kaupungilla yleisohjeen noudattaminen tarkoittaa entistä aktiivisempaa ilmanvaihtojärjestelmien seurantaa ja säätämistä.
Yleisohjeen mukaan yleisilmanvaihto pysäytetään 1–2 tuntia rakennuksen käyttöajan päättymisen jälkeen. Mikäli rakennusta tai ilmanvaihtokoneen palvelualuetta ei käytetä viikonloppuisin tai loma-aikoina, laaditaan jaksotusohjelma, jolloin ilmanvaihto käy tunnin vuorokaudessa.
Jatkuvasti käytössä olevissa rakennuksissa, kuten vanhusten palvelukeskuksissa, ilmanvaihto käy jatkuvasti. Yleisohjeessa on myös ohjeistettu, miten tulee menetellä, jos rakennuksessa on kosteus- ja mikrobivaurioita.
Yleisohjeen jalkauttamista varten kaupunkiympäristön toimiala laatii
tiedotteen käyttäjätoimialojen tilahallinnoille sekä rakennusten käyttäjille. Tiedotteessa kerrotaan ilmanvaihdon yleisohjeen merkityksestä ja
tulevista toimenpiteistä. Lisäksi palvelurakennusten isännöitsijät tullaan
perehdyttämään yleisohjeeseen. Kaupunkiympäristön toimialan ylläpitopalvelu päivittää koulujen ja koulullisten monitoimitalojen ilmanvaihtokoneiden aikaohjelmat käyttäjätoimialoilta saatujen rakennusten käyttöaikatietojen mukaisiksi.
Vuoden 2019 aikana aloitetaan käytäntö, missä rakennuksen ilmanvaihtojärjestelemän puhdistamisen jälkeen ilmavirrat mitataan ja säädetään. Lisäksi ilmavirrat mitataan ja säädetään epäiltäessä sisäilmaongelmaa ja rakennuksessa toteutetun tiivistämiskorjauksen jälkeen. Rakennusten ilmanvaihtosuunnitelmat päivitetään, jotta ilmavirrat saadaan
säädettyä tasapainoon. Työtä jatketaan myös hygieniatilojen (WC- ja
pesutilojen) poistoilmanvaihdon liittämiseksi yleisilmanvaihdon aikaohjelmiin alkaen niistä rakennuksista, missä tämä katsotaan parantavan
sisäilmaolosuhteita eniten. Toimintatapa laajennetaan vaiheittain koskemaan koulurakennusten lisäksi myös päiväkoteja, kirjastoja ja muita
palvelurakennuksia.
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Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Maria Nelskylä, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251
maria.nelskyla(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Otteet
Ote
Ponnen ehdottaja

Otteen liitteet
Esitysteksti

Tiedoksi
Kaupunginvaltuusto

Päätöshistoria
Kaupunkiympäristölautakunta 07.05.2019 § 231
HEL 2018-007316 T 00 00 03

Lausunto
Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon:
Yleistä
Kaupunkiympäristölautakunta toteaa, että kuntien sisäilmaverkosto on
laatinut julkisten palvelurakennusten ilmanvaihdon yleisohjeen ja sen
tueksi perustelumuistion, mitkä julkaistiin 14.3.2019 Sisäilmayhdistyksen verkkosivuilla https://www.sisailmayhdistys.fi/Julkaisut/Hyva-sisailma-suositukset.
Helsinki on mukana asiantuntijaverkostossa, joka on vastannut ilmanvaihdon yleisohjeen valmistelusta. Ohje ja perustelumuistio on laadittu
ohjeistamaan ilmanvaihdon oikeaoppista käyttöä ja lisäämään tietoisuutta ilmanvaihdon vaikutuksista sisäilmasto-olosuhteisiin koulutilojen
lisäksi myös muissa kuntien palvelurakennuksissa kuten päiväkodeissa, kirjastoissa, sairaaloissa, vanhusten palvelutaloissa, jne.
Ohjeen noudattaminen tarkoittaa entistä aktiivisempaa ilmanvaihtojärjestelmien seurantaa ja säätämistä mm. kouluissa ja päiväkodeissa.
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Muilta osin ohje ei tuo olennaisia uudistuksia Helsingin kaupungin nykykäytäntöihin. Ilmanvaihtoa käytetään edelleen rakennuksen käyttöaikojen mukaan. Jos rakennuksessa ei ole käyttöä öisin, ilmanvaihto
käynnistetään 2 tuntia ennen rakennuksen käyttöajan alkamista.
Yleisilmanvaihto pysäytetään 1–2 tuntia rakennuksen käyttöajan päättymisen jälkeen. Mikäli rakennusta tai ilmanvaihtokoneen palvelualuetta
ei käytetä viikonloppuisin tai loma-aikoina, laaditaan jaksotusohjelma,
jolloin ilmanvaihto käy tunnin vuorokaudessa. Jatkuvasti käytössä olevissa rakennuksissa, kuten vanhusten palvelukeskuksissa, ilmanvaihto
käy jatkuvasti. Ohjeessa on myös mm. kerrottu, miten tulee menetellä,
jos rakennuksessa on kosteus- ja mikrobivaurioita.
Ohjeen jalkauttamista varten laadimme tiedotteet sekä asiakastoimialojen tilahallintoon, että rakennusten käyttäjille. Tiedotteessa kerrotaan
ilmanvaihdon yleisohjeen merkityksestä ja tulevista toimenpiteistä. Ensin kartoitamme Helsingin kaupungin omistuksessa olevien koulurakennusten ja koulullisten monitoimitalojen käyttöajat. Siivous ja koulutoiminnan ulkopuolinen iltakäyttö sisältyvät rakennuksen käyttöaikaan.
Perehdytämme palvelurakennusten isännöitsijät Kympin ylläpitopalvelussa ilmanvaihdon yleisohjeeseen. Ylläpitopalvelu päivittää koulujen ja
koulullisten monitoimitalojen ilmanvaihtokoneiden aikaohjelmat toimialoilta saatujen rakennusten käyttöaikatietojen mukaisiksi.
Tänä vuonna aloitetaan käytäntö, missä rakennuksen ilmanvaihtojärjestelemän puhdistamisen jälkeen ilmavirrat mitataan ja säädetään. Lisäksi ilmavirrat mitataan ja säädetään epäiltäessä sisäilmaongelmaa ja
rakennuksessa toteutetun tiivistämiskorjauksen jälkeen. Tätä työtä varten rakennusten ilmanvaihtosuunnitelmat päivitetään, jotta ilmavirrat
saadaan säädettyä tasapainoon. Työtä jatketaan myös hygieniatilojen
(WC- ja pesutilojen) poistoilmanvaihdon liittämiseksi yleisilmanvaihdon
aikaohjelmiin alkaen niistä rakennuksista, missä tämä katsotaan parantavan sisäilmaolosuhteita eniten.
Edellä esitetty toimintatapa laajennetaan vaiheittain koskemaan koulurakennusten lisäksi päiväkoteja, kirjastoja ja muita palvelurakennuksia
koulurakennuksille tehtyjen toimenpiteiden käynnistyttyä.
Palvelurakennusten ilmanvaihdon yleisohjeen merkitys avataan kiinteistönhoidolle, asiakastoimialoille, työsuojelulle, rakennuttamispalveluille ja Staralle koulutustapahtumissa.
Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen
Lisätiedot
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Marianna Tuomainen, sisäilmainsinööri: 310 38653
marianna.tuomainen(a)hel.fi
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§ 467
Valtuutettu Anna Vuorjoen toivomusponsi toimeentulotuen palvelujen parantamisesta
HEL 2019-002055 T 00 00 03

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

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston
13.2.2019 hyväksymän toivomusponnen (Anna Vuorjoki) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä
tiedoksi muille valtuutetuille.
Esittelijän perustelut
Käsitellessään 13.2.2019 valtuutettu Emma Karin aloitetta toimeentulotuen muutoksista aiheutuneiden ongelmien korjaamisesta kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla seuraavan toivomusponnen: "Hyväksyessään ehdotuksen kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta sille, miten erityisesti paljon palveluja tarvitsevien helsinkiläisten
toimeentulotukiasiakkaiden tuen saamista parannetaan Kelan ja kaupungin yhteistyöllä ja millaisin keinoin olisi mahdollista helpottaa ja nopeuttaa yhteyden saamista aikuissosiaalityöhön sekä täydentävän sosiaalityön päätösten tekemistä ja toimeenpanoa kiireellisissä tilanteissa." (Anna Vuorjoki).
Yhteistyömalleja Kelan kanssa
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Paljon palveluja tarvitsevien, toimeentulotukea tarvitsevien asiakkaiden
tuen saannin varmistamiseksi sosiaali- ja terveystoimessa on kehitetty
jatkuvasti yhteistyötä Kelan kanssa.
1.

Huolen tunnistamisen malli

Yhdessä muiden pääkaupunkiseudun kuntien ja Kelan kanssa on kehitetty Kelan työntekijöille huolen tunnistamisen malli. Mallin tarkoituksena on auttaa Kelan työntekijöitä tunnistamaan sosiaalityön tarpeessa
olevia asiakkaita. Kelassa on ollut myös koulutus asiakaspalvelujen
työntekijöille sosiaalityön tarpeen huomaamisesta. Kelan välittämiä sosiaalityön tarpeen ilmoituksia on alkuvuodesta 2019 tullut keskimäärin
324 kappaletta kuukaudessa. Vastaava luku vuonna 2018 oli 231 kappaletta kuukaudessa.
2.

Erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden pilotti

Sosiaali- ja terveystoimi suunnittelee yhdessä muiden pääkaupunkiseudun kuntien ja Kelan kanssa erityistä tukea tarvitsevien yhteisasiakkaiden pilottia, jossa kehitetään muun muassa asumiseen liittyviä päätöksiä ja asiakasprosesseja.
Pidemmällä aikataululla haetaan teknisiä ratkaisuja, jotka varmistavat
kaksisuuntaisen tiedon saumattoman kulun kuntien ja Kelan välillä.
Yhteydenotto sosiaalityöhön
Sosiaali- ja terveystoimessa on vuosina 2018 ja 2019 laajennettu toimeentulotuen päätöksentekoa muille sosiaalityön sektoreille aikuissosiaalityön lisäksi. Tarkoituksena on, että se sosiaalityöntekijä tai sosiaaliohjaaja, joka tuntee parhaiten asiakkaan tilanteen, tekee myös täydentävän tai ehkäisevän toimeentulotuen päätöksen, jos päätöstä ei voi
tehdä etuuskäsittelyssä.
Jos asiakkaalla ei ole niin sanottua omatyöntekijää, hänen asiansa hoitaa aikuissosiaalityö. Aikuissosiaalityön tiimeihin saa yhteyden arkipäivisin tiimipuhelimien avulla. Sosiaalineuvonnassa on aloitettu muun
neuvonnan lisäksi chat-palvelu vuonna 2018 ja puhelinpalvelu 1.5.2019
alkaen maanantaista perjantaihin klo 12–15.
Asiakkaiden palvelutarpeisiin vastaamiseksi aikuissosiaalityössä kokeillaan vuonna 2019 matalan kynnyksen front desk -palvelumallia, johon
on keskitetty uusien asiakkaiden ja satunnaisten asiakkaiden palvelut.
Näin pystytään nopeuttamaan asiakkaiden palvelutarpeisiin vastaamista. Nuorten tiimeissä on vuonna 2019 menneillään nuorten syrjäytymisen ehkäisemisen ja alueiden välisen eriytymisen torjumisen 2ME-
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hankkeeseen liittyen matalan kynnyksen walk in -palvelu. Tarvetta on
vakiinnuttaa kyseisten kokeilujen hyviksi todetut palvelumallit.
Kiireelliset toimeentulotukipäätökset
Maaliskuussa 2019 sosiaali- ja terveystoimessa käsiteltiin 7 207 toimeentulotukihakemusta, joista 57 prosenttia tehtiin yhdessä päivässä.
Keskimääräinen käsittelyaika oli kaksi työpäivää. Kiireellisten päätösten
toimeenpano tapahtuu välittömästi toimeentulotuen maksatuksessa.
Sosiaali- ja terveystoimen työntekijöiden kokemuksen mukaan myös
Kela pystyy hoitamaan kiireellisien toimeentulotukihakemusten päätöksenteon jopa samana päivänä, jos se on saanut tiedon asiasta esimerkiksi puhelimitse viimeistään noin klo 15.15.
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 21.05.2019 § 108
HEL 2019-002055 T 00 00 03
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

27/2019

107 (121)

Asia/16
17.06.2019

Lausunto
Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon valtuutettu Anna Vuorjoen toivomusponnesta koskien toimeentulotuen yhteistyötä, yhteyden saamista sosiaalityöhön sekä päätöksentekoa ja toimeenpanoa:
"Yhteistyömalleja Kelan kanssa
Paljon palveluja tarvitsevien, toimeentulotukea tarvitsevien asiakkaiden
tuen saannin varmistamiseksi sosiaali- ja terveystoimessa on kehitetty
jatkuvasti yhteistyötä Kelan kanssa.
1.

Huolen tunnistamisen malli

Yhdessä muiden pääkaupunkiseudun kuntien ja Kelan kanssa on kehitetty Kelan työntekijöille huolen tunnistamisen malli. Mallin tarkoituksena on auttaa Kelan työntekijöitä tunnistamaan sosiaalityön tarpeessa
olevia asiakkaita. Kelassa on ollut myös koulutus asiakaspalvelujen
työntekijöille sosiaalityön tarpeen huomaamisesta. Kelan välittämiä sosiaalityön tarpeen ilmoituksia on alkuvuodesta 2019 tullut keskimäärin
324 kappaletta kuukaudessa, kun vastaava luku vuonna 2018 oli 231
kappaletta kuukaudessa.
2.

Erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden pilotti

Sosiaali- ja terveystoimi suunnittelee yhdessä muiden pääkaupunkiseudun kuntien ja Kelan kanssa erityistä tukea tarvitsevien yhteisasiakkaiden pilottia, jossa kehitetään muun muassa asumiseen liittyviä päätöksiä ja asiakasprosesseja.
Pidemmällä aikataululla haetaan teknisiä ratkaisuja, jotka varmistavat
kaksisuuntaisen tiedon saumattoman kulun kuntien ja Kelan välillä.
Yhteydenotto sosiaalityöhön
Sosiaali- ja terveystoimessa on vuosina 2018 ja 2019 laajennettu toimeentulotuen päätöksentekoa muille sosiaalityön sektoreille aikuissosiaalityön lisäksi. Tarkoituksena on, että se sosiaalityöntekijä tai sosiaaliohjaaja, joka tuntee parhaiten asiakkaan tilanteen, tekee myös täydentävän tai ehkäisevän toimeentulotuen päätöksen, jos päätöstä ei
voida tehdä etuuskäsittelyssä.
Jos asiakkaalla ei ole niin sanottua omatyöntekijää, hänen asiansa hoitaa aikuissosiaalityö. Aikuissosiaalityön tiimeihin saa yhteyden arkipäivisin tiimipuhelimien avulla. Sosiaalineuvonnassa on aloitettu muun
neuvonnan lisäksi chat-palvelu vuonna 2018 ja puhelinpalvelu 1.5.2019
alkaen maanantaista perjantaihin klo 12–15.
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Asiakkaiden palvelutarpeisiin vastaamiseksi aikuissosiaalityössä kokeillaan vuonna 2019 matalan kynnyksen front desk -palvelumallia, johon
on keskitetty uusien asiakkaiden ja satunnaisten asiakkaiden palvelut.
Näin pystytään nopeuttamaan asiakkaiden palvelutarpeisiin vastaamista. Nuorten tiimeissä on vuonna 2019 menneillään nuorten syrjäytymisen ehkäisemisen ja alueiden välisen eriytymisen torjumisen 2MEhankkeeseen liittyen matalan kynnyksen walk in -palvelu. Tarvetta on
vakiinnuttaa kyseisten kokeilujen hyviksi todetut palvelumallit.
Kiireelliset toimeentulotukipäätökset
Maaliskuussa 2019 sosiaali- ja terveystoimessa käsiteltiin 7 207 toimeentulotukihakemusta, joista 57 prosenttia tehtiin 0‒1 päivän sisällä.
Keskimääräinen käsittelyaika oli kaksi työpäivää. Kiireellisten päätösten
toimeenpano tapahtuu välittömästi toimeentulotuen maksatuksessa.
Sosiaali- ja terveystoimen työntekijöiden kokemuksen mukaan myös
Kela pystyy hoitamaan kiireellisien toimeentulotukihakemusten päätöksenteon jopa samana päivänä, jos se on saanut tiedon asiasta esimerkiksi puhelimitse viimeistään noin klo 15.15.
Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi
Paljon palveluja tarvitsevien toimeentulotukiasiakkaiden edun mukaista
on, että he saavat sekä kaupungin että Kelan tarjoamat palvelut saumattomasti ja helposti. Yhteistyökäytäntöjen kehittäminen Kelan kanssa on jatkuvaa työtä, jota sosiaali- ja terveystoimi tekee yhdessä muiden pääkaupunkiseudun kuntien kanssa."
Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Lisätiedot
Leena Luhtasela, nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtaja, puhelin: 310 23178
leena.luhtasela(a)hel.fi
Maarit Sulavuori, perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja, puhelin: 310 62401
maarit.sulavuori(a)hel.fi
Marja Heikkinen, kehittämissuunnittelija, puhelin: 310 42303
marja.heikkinen(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

27/2019

109 (121)

Asia/17
17.06.2019

§ 468
Valtuutettu Sinikka Vepsän toivomusponsi kotihoidon henkilöstöresurssin lisäämisestä ja työtehtävien jakamisesta
HEL 2018-012660 T 00 00 03

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

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston
28.11.2018 hyväksymän toivomusponnen (Sinikka Vepsä) johdosta
tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.
Esittelijän perustelut
Käsitellessään 28.11.2018 kaupungin talousarviota vuodeksi 2019 ja
taloussuunnitelmaa vuosille 2019-2021 kaupunginvaltuusto hyväksyi
samalla seuraavan toivomusponnen: "Kotihoidon lisämäärärahojen
kohdentamisessa selvitetään mahdollisuutta käyttää resursseja lisähenkilökunnan palkkaukseen. Kotihoidossa selvitetään mahdollisuutta
jakaa työtehtäviä siten, että ikäihmisten luona kävisi mahdollisimman
paljon samoja työntekijöitä." (Sinikka Vepsä).
Sosiaali- ja terveystoimialan käyttösuunnitelmaan 2019 sisältyy kuuden
miljoonan euron määräraha vuodelle 2019 ikääntyneiden hyvinvoinnin
ja terveyden tukemiseen, palveluneuvonnan ja -ohjauksen sekä varhaisen palvelutarpeen arvioinnin vahvistamiseen sekä turvallisen ja arvok-
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kaan elämän mahdollistamiseen oikea-aikaisilla, riittävillä ja tarpeenmukaisilla palveluilla.
Määrärahaa kohdennetaan muun muassa ikäihmisten kuntouttavan arviointiyksikön perustamiseen 1.9.2019 alkaen. Vuonna 2019 perustetaan 20 uutta sairaanhoitajavakanssia, jotka kohdennetaan syksyllä
aloittavaan kuntouttavaan arviointitoimintaan kotihoidon asiakkuuden
alussa. Lisäksi kuntouttavaan arviointiyksikköön siirretään vakansseja
muista toiminnoista, jotka yhdistyvät yksikön toimintaan.
Kuntouttavaa arviointijaksoa suunnitellaan kotihoidon palvelun alkuun.
Kuntouttavan arviointijakson aikana uuden kotihoidon asiakkaan palveluntarve ja kuntoutumisen potentiaali saadaan selville aiempaa systemaattisemmin. Osa kuntouttavan arviointijakson saaneista asiakkaista
ei jatkossa enää tarvitse kotihoidon säännöllistä palvelua, vaan heille
löydetään muita palveluratkaisuja.
Kotihoidon toimenpiteitä, jotta samat hoitajat kävisivät asiakkaiden luona
Kotihoidon optimointiohjelma on hankittu syksyllä 2018. Optimointiohjelman tarkoitus on täydentää toiminnanohjauksen (PegasosMukana)
toimintaa. Optimointiohjelma suunnittelee sekä asiakkaiden tarpeita
vastaavan palvelun että reitittää optimaalisesti työntekijän kulkemisen
asiakkaan luokse. Reitityksen suunnittelussa voidaan jatkossa ottaa
paremmin huomioon, että asiakas saa omahoitajien käyntejä useammin. Tähän pyritään nykyisinkin, mutta optimointiohjelma tekee reititykseen liittyvän suunnitelman automaattisesti. Optimointiohjelma otetaan
käyttöön kaakkoisessa kotihoitoyksikössä kesällä ja muualla vaiheittain
vuoden 2019 aikana projektisuunnitelman mukaisesti.
Kotihoito on kehittänyt vastuuhoitajuutta tiimimallin pohjalta. Vastuuhoitajan tiimissä on noin 7‒10 hoitajaa, jotka on nimetty samalle asiakkaalle asiakkaiden tarpeiden ja hoitajien osaamisprofiilin mukaan. Tiimissä voi olla esimerkiksi yksi sairaanhoitaja ja muita hoitajia. Itäinen
kotihoitoyksikkö on tehnyt manuaalisen auditoinnin vastuuhoitajuudesta
vuoden 2018 toukokuussa ja marraskuussa. Auditoinnin perusteella
vastuuhoitajien käyntejä on lisätty ja yhden asiakkaan luona kotikäynnin tehneiden hoitajien määrää (pois lukien yöaikainen kotihoito) on
vähennetty kehittämällä toimintaa ilman lisäkustannuksia. Helsingin kotihoidon kehittämä vastuuhoitajan tiimimalli merkitsee asiakkaalle
enemmän tuttujen hoitajien käyntejä.
Kotihoitoyksiköihin on perustettu resurssipooleja, joiden tarkoitus on
paikata henkilöstöresurssia lähipalvelualueilla äkillisissä sijaistustarpeissa. Resurssipoolien tarkoitus on myös vähentää keikkatyöntekijöiden käyntejä asiakkaiden luona.
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

27/2019

111 (121)

Asia/17
17.06.2019

Henkilökunnalle suunnatun kehittämistoimenpiteitä kartoittavan kyselyn
perusteella henkilökunta haluaa jatkossa parantaa kotihoidon vastuuhoitajuutta. Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen strategisena tavoitteena on vahvistaa kotihoidon vastuuhoitajuutta muun muassa optimointiohjelman ja uusien käytäntöjen kuten vastuutiimikäytännön avulla. Vastuuhoitajuus parantaa asiakaskokemusta, lisää henkilökunnan
työtyytyväisyyttä ja auttaa hillitsemään kustannuksia.
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 21.05.2019 § 109
HEL 2018-012660 T 00 00 03

Esitys
Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon valtuutettu Sinikka Vepsän toivomusponnesta koskien kotihoidon lisämäärärahojen kohdentamista:
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"Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 21.8.2018 hyväksyä sosiaali- ja
terveystoimialan talousarvioehdotuksen vuodeksi 2019 ja taloussuunnitelman vuosille 2019‒2021. Päätös sisälsi kuuden miljoonan euron
määrärahan vuodelle 2019 ikääntyneiden hyvinvoinnin ja terveyden tukemiseen, palveluneuvonnan ja -ohjauksen sekä varhaisen palvelutarpeen arvioinnin vahvistamiseen sekä turvallisen ja arvokkaan elämän
mahdollistamiseen oikea-aikaisilla, riittävillä ja tarpeenmukaisilla palveluilla.
Määrärahaa kohdennetaan muun muassa ikäihmisten kuntouttavan arviointiyksikön perustamiseen 1.9.2019 alkaen. Vuonna 2019 perustetaan 20 uutta sairaanhoitajavakanssia, jotka kohdennetaan syksyllä
aloittavaan kuntouttavaan arviointitoimintaan kotihoidon asiakkuuden
alussa. Lisäksi kuntouttavaan arviointiyksikköön siirretään vakansseja
muista toiminnoista, jotka yhdistyvät yksikön toimintaan.
Kuntouttavaa arviointijaksoa suunnitellaan kotihoidon palvelun alkuun.
Kuntouttavan arviointijakson aikana uuden kotihoidon asiakkaan palveluntarve ja kuntoutumisen potentiaali saadaan selville aiempaa systemaattisemmin. Osa kuntouttavan arviointijakson saaneista asiakkaista
ei jatkossa enää tarvitse kotihoidon säännöllistä palvelua, vaan heille
löydetään muita palveluratkaisuja.
Kotihoidon toimenpiteitä, jotta samat hoitajat kävisivät asiakkaiden luona enemmän
Kotihoidon optimointiohjelma on hankittu syksyllä 2018. Optimointiohjelman tarkoitus on täydentää toiminnanohjauksen (PegasosMukana)
toimintaa. Optimointiohjelma suunnittelee sekä asiakkaiden tarpeita
vastaavan palvelun että reitittää optimaalisesti työntekijän kulkemisen
asiakkaan luokse. Reitityksen suunnittelussa jatkossa voidaan ottaa
paremmin huomioon se, että asiakas saa omahoitajien käyntejä
useammin. Tähän pyritään nykyisinkin, mutta optimointiohjelma tekee
reititykseen liittyvän suunnitelman automaattisesti. Optimointiohjelma
otetaan käyttöön kaakkoisessa kotihoitoyksikössä 10.6.2019 ja koko
kaupungissa vaiheittain vuoden 2019 aikana projektisuunnitelman mukaisesti.
Helsingin kotihoito on kehittänyt vastuuhoitajuutta vastuuhoitajan tiimimallin pohjalta. Vastuuhoitajan tiimissä on noin 7‒10 hoitajaa, jotka on
nimetty samalle asiakkaalle asiakkaiden tarpeiden ja hoitajien osaamisprofiilin pohjalta. Tiimissä voi olla esimerkiksi yksi sairaanhoitaja ja
muut hoitajia. Itäinen kotihoitoyksikkö on tehnyt manuaalisen auditoinnin vastuuhoitajuudesta vuoden 2018 toukokuussa ja marraskuussa.
Auditoinnin perusteella vastuuhoitajien käyntejä on lisätty ja yhden
asiakkaan luona kotikäynnin tehneiden hoitajien määrää (pois lukien
yöaikainen kotihoito) on vähennetty kehittämällä toimintaa ilman lisäPostiosoite
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kustannuksia. Helsingin kotihoidon kehittämä vastuuhoitajan tiimimalli
merkitsee asiakkaalle enemmän tuttujen hoitajien käyntejä.
Kotihoitoyksiköihin on perustettu resurssipooleja, joiden tarkoitus on
paikata henkilöstöresurssia lähipalvelualueilla äkillisissä sijaistustarpeissa. Resurssipoolien tarkoitus on myös vähentää keikkatyöntekijöiden käyntejä asiakkaiden luona.
Henkilökunnalle suunnatun kehittämistoimenpiteitä kartoittavan kyselyn
perusteella henkilökunta haluaa jatkossa parantaa kotihoidon vastuuhoitajuutta. Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen strategisena tavoitteena on vahvistaa kotihoidon vastuuhoitajuutta muun muassa optimointiohjelman ja uusien käytäntöjen, kuten vastuutiimikäytännön avulla. Vastuuhoitajuus parantaa asiakaskokemusta, lisää henkilökunnan
työtyytyväisyyttä ja auttaa hillitsemään kustannuksia.
Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi
Kotihoidon asiakkaan turvallisuuden tunnetta lisää, jos hänen luonaan
käyvät pääsääntöisesti samat tutut hoitajat. Tällä on myös myönteisiä
terveysvaikutuksia asiakkaalle. Kotihoidon työntekijät kokevat työnsä
mielekkäämmäksi, kun he voivat käydä vastuuasiakkaidensa luona
useammin, mikä lisää myös työntekijöiden työtyytyväisyyttä."
Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Lisätiedot
Heli Koskisuo, toiminnansuunnittelija: 310 28166
heli.koskisuo(a)hel.fi
Seija Meripaasi, sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja, puhelin: 310 52482
seija.meripaasi(a)hel.fi
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§ 469
Valtuutettu Eva Biaudetin toivomusponsi pilottihankkeesta kaupungin samanarvoisten työtehtävien perusteettomien palkkaerojen tasaamiseksi naisten ja miesten välillä
HEL 2018-007315 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.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Asta Enroos, va. henkilöstöjohtaja, puhelin: 310 36420
asta.enroos(a)hel.fi
Juha Rosvall, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 310 29143
juha.rosvall(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Otteet
Ote
Ponnen ehdottaja

Otteen liitteet
Esitysteksti

Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Hyväksyessään arviointikertomuksen 20.6.2018 kaupunginvaltuusto
edellytti hyväksymässään toivomusponnessa, että kaupunki selvittää,
miten voidaan toteuttaa pilottihanke kaupungin samanarvoisten työtehtävien arvioimiseksi, jotta nais- ja miesvaltaisten töiden perusteettomia
palkkaeroja voidaan tasata Islannin samapalkkaisuutta koskevan lainsäädännön mallin mukaisesti.
Ponnessa viitattiin Islannin malliin, jossa edellytetään samapalkkaisuutta sukupuolesta riippumatta yhtä vaativasta työstä. Yritysten pitää Islannissa todistaa, että samapalkkaisuus toteutuu.
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Suomessa sukupuoleen perustuva syrjintä on kielletty laissa naisten ja
miesten välisestä tasa-arvosta (jatkossa ”tasa-arvolaki”). Tasa-arvolaissa on säädetty, että kiellettyä syrjintää on mm. se, että palkka- tai
muita palvelussuhteen ehtoja sovellettaisiin siten, että työntekijä tai
työntekijät joutuisivat sukupuolen perusteella epäedullisempaan asemaan kuin yksi tai useampi muu työnantajan palveluksessa samassa
tai samanarvoisessa työssä oleva työntekijä.
Tasa-arvon edistämiseksi työelämässä työnantajan tulee lisäksi tasaarvolaissa säädetyn mukaisesti laatia vähintään joka toinen vuosi erityisesti palkkausta ja muita palvelussuhteen ehtoja koskeva tasa-arvosuunnitelma sisältäen palkkakartoituksen. Tasa-arvolain mukaisella
palkkakartoituksella (6 b §) selvitetään, ettei saman työnantajan palveluksessa olevien samaa tai samanarvoista työtä tekevien naisten ja
miesten välillä ole perusteettomia palkkaeroja. Helsingissä seurataan
palkkatasa-arvon toteutumista lain edellyttämällä tavalla ja puututaan tilanteisiin, joissa mahdollisia epäkohtia ilmenee.
Lisäksi Työsopimuslaissa (2 luku 2 §) todetaan, että työnantajan on
kohdeltava työntekijöitä tasapuolisesti, jollei siitä poikkeaminen ole
työntekijöiden tehtävät ja asema huomioon ottaen perusteltua.
Helsingin kaupunki noudattaa valtakunnallisia virka- ja työehtosopimuksia, joiden puitteissa palkat määritellään tehtävien vaativuusarviointeihin perustuen. Tehtävien vaativuudet arvioidaan aina tehtävään,
ei henkilöön perustuen, mikä tukee henkilöstön tasa-arvoista kohtelua
samoissa tai yhtä vaativissa tehtävissä.
Edellä mainittuun lainsäädäntöön ja työehtosopimusten velvoitteisiin
perustuen voidaan todeta, että kunta-alalla ja siten Helsingissä toteutetaan tasa-arvoista palkkapolitiikkaa pääosin samoin edellytyksin kuin
ponnessa mainitussa Islannin mallissa.
Lisäksi Helsinki on painottanut vuoden 2019 palkkaratkaisuissaan
naisvaltaisten alojen palkkakehitystä. Helsinki on suunnannut vuoden
2019 järjestelyeriä ja vuoden 2019 aikana toteutettavan palkkakehityssuunnitelman mukaisia palkankorotuksia erityisesti lastentarhanopettajille, lastenhoitajille, perhepäivähoitajille, varhaiskasvatuksen esimiehille sekä kotihoidon ja sosiaalityön erilaisiin tehtäviin.
Edellä todettuun viitaten toivomusponnessa ehdotettua pilottihanketta
ei ole tarpeen toteuttaa.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
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Asta Enroos, va. henkilöstöjohtaja, puhelin: 310 36420
asta.enroos(a)hel.fi
Juha Rosvall, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 310 29143
juha.rosvall(a)hel.fi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Otteet
Ote
Ponnen ehdottaja

Otteen liitteet
Esitysteksti

Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 10.06.2019 § 447
HEL 2018-007315 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.
Käsittely
10.06.2019 Pöydälle
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Marcus
Rantalan ehdotuksesta.
03.06.2019 Pöydälle
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Asta Enroos, va. henkilöstöjohtaja, puhelin: 310 36420
asta.enroos(a)hel.fi
Juha Rosvall, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 310 29143
juha.rosvall(a)hel.fi
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§ 470
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
Päätös
Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa
seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 24.
kaupunginhallituksen jaostot
- konsernijaosto
- elinkeinojaosto

10.6.2019

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

13.6.2019
11.6.2019
14.6.2019
13.6.2019

11.6.2019
13.6.2019
13.6.2019

johtokunnat
- palvelukeskusliikelaitos
- taloushallintopalveluliikelaitos
- työterveysliikelaitos
- rakentamispalveluliikelaitos
- liikenneliikelaitos

13.6.2019
13.6.2019

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

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

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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MUUTOKSENHAKUOHJEET
1
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Pöytäkirjan 452, 453, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468,
469 ja 470 §:t.
Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian
valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §
2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Pöytäkirjan 454, 455, 456, 457, 458 ja 459 §: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

Kaisa Hernberg

Mikko Särelä

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 24.06.2019.
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