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Vastaus vt Sanna Hellströmin kysymykseen Koirametsän alueen
korvaamisesta koirien ulkoiluun Östersundomissa
HEL 2012-008195 T 00 00 03

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan vastaus:
Nykyinen Koirametsänä tunnettu alue ei ole syntynyt kaavoituksen
kautta vaan sen käyttö on vakiintunut käytön perusteella. Östersundomin alueelle on parhaillaan tekeillä osayleiskaava, jota laaditaan nk.
kuntien yhteisenä yleiskaavana Helsingin, Vantaan ja Sipoon kesken.
Kaavaehdotuksen on tarkoitus valmistua vielä vuoden 2012 aikana.
Yleiskaavaehdotuksessa ei ole tarkoitus osoittaa erillistä aluetta koirien
ulkoiluttamiseen vaan tarvittaviin koirien ulkoiluttamisalueisiin otetaan
kantaa asemakaavoituksen yhteydessä. Sinänsä lähes kaikki yleiskaavaan merkittävät viheralueet ja joiltain osin myös rakentamisalueet ovat
koirapuistojen mahdollisia sijoittamisalueita mutta on oletettavaa, että
alueet, joissa koiria voi ulkoiluttaa vapaasti, ovat kuitenkin Östersundomin yhteisen yleiskaavan alueella lähtökohtaisesti aidattuja ja pienialaisempia kuin nykyinen ns. Koirametsä. Tarvittaessa laajempien alueiden etsintää voidaan tehdä myös kuntien yhteistyönä niin, että tarkoitukseen sovelias alue voisi löytyä myös muiden kuntien alueelta, mahdollisesti hyödyntäen Helsingin maanomistuksia muissa kunnissa.
Kiinteistövirastosta saadun selvityksen mukaan kaupunki on hankkinut
nyt Koirametsänä käytetyn alueen kyseessä olevat kiinteistöt 30.4.1970
allekirjoitetulla kauppakirjalla ja 21.4.1971 allekirjoitetulla vaihtokirjalla.
Hankintoihin ei liity testamentteja eikä kaupassa tai vaihdossa ole asetettu käyttötarkoitusehtoja. Kaupan ja vaihdon valmistelussa hankintaa
on koirapuistona käytössä olevan alueen osalta perusteltu sillä, että
alue on potentiaalista rakentamisaluetta.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024
tanja.sippola-alho(a)hel.fi
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Vastaus vt Sanna Hellströmin kysymykseen pyöräteille pysäköimisestä
HEL 2012-008515 T 08 03 01 00

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan vastaus
Valtuutettu Sanna Hellström kysyy, mihin toimiin kaupunki aikoo ryhtyä,
jotta pyöräteille pysäköiminen saataisiin kuriin.
Rakennettua pyöräilyinfrastruktuuria on määrällisesti paljon, mutta väylien standardi on epäyhtenäistä ja laadullisesti kirjavaa. Pyöräliikenteen
ongelmat korostuvat kantakaupungissa, missä suuret liikenne- ja jalankulkumäärät, erilaiset intressit ja tilanpuute kohtaavat. Autojen pysäköinti häiritsee pyöräilyä etenkin erillisillä pyöräteillä sellaisten katujen
varsilla, joilla on huoltoliikenteen tai lyhytaikaisen pysäköinnin tarvetta.
Tieliikennelain mukaan ajoneuvon saa pysäyttää lyhyeksi ajaksi pyörätielle ajoneuvoon nousemista, siitä poistumista, sen kuormaamista tai
kuorman purkamista varten, milloin läheisyydessä ei ole käytettävissä
muuta pysäyttämiseen sopivaa paikkaa. Pysäytetty ajoneuvo ei tällöinkään saa kohtuuttomasti haitata pyörätiellä kulkemista. Sama koskee
jalkakäytäviä.
Virheellisestä pysäköinnistä jalkakäytävälle/pyörätielle on kuluvan vuoden kesäkuun loppuun mennessä määrätty noin 9000 virhemaksua. Se
on noin kahdeksan prosenttia annettujen virhemaksujen kokonaismäärästä. Virhemaksun suuruus on 16.4.2012 alkaen Helsingin ydinkeskustassa 80 ja muualla 60 euroa. Vuoden lopulla voidaan arvioida, onko vuoden aikana tehdyillä 30 ja 20 euron korotuksilla ollut toivottua
vaikutusta.
Pysäköinninvalvonta on kiinnittänyt pyöräteille pysäköintiin huomiota
järjestämällä erityisiä teemaviikkoja jalkakäytävien ja pyöräteiden valvonnasta. Viimeisimmät teemaviikot on organisoitu yhdessä poliisin
kanssa ja yhteistyötä jatketaan. Mm. virheellisen pysäköinnin valvonta
pyöräteillä tulee olemaan teemana tasaisin väliajoin.
Pysäköinninvalvonta ottaa käyttöön PASI-tiedonkeruujärjestelmän, joka
tehostaa ja nopeuttaa valvontaa sekä antaa nykyistä tarkempaa tietoa
suoritetusta valvonnasta.
Pyöräliikenteen ongelmia pyritään ratkaisemaan myös suunnittelun
keinoin. Kaupunkisuunnittelulautakunnan 22.5.2012 hyväksymän pyöräliikenteen tavoiteverkon mukaan erillisiä pyöräteitä ei lähtökohtaisesti
enää suunnitella rauhallisille kaduille, joilla on alhainen nopeusrajoitus.
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Pääreittien tavoiteverkossa esitetään pääasiassa yksisuuntaisia kadunvarsijärjestelyjä sinne, missä pyöräliikenteen vilkkaus ja muun ajoneuvoliikenteen luonne edellyttävät omaa tilaa pyöräilylle. Katukohtaisessa suunnittelussa joudutaan jakamaan rajallista katutilaa eri tarpeisiin. Pyöräilyn edistämisen ja kadunvarsipysäköinnin lisäksi on huomioitava kävelyn edellytykset, esteettömyys, joukkoliikenteen ja muun
moottoriajoneuvoliikenteen sujuvuus sekä katuvihreän tilantarpeet.
Pyöräilyinfrastruktuurin kehittämiseen liittyviä hankkeita ovat mm. Helsingin pysäköintipolitiikan valmistelu, pyöräilyn hyöty/kustannusselvitys
sekä pyöräilyn edistämissuunnitelman laatiminen.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi
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Vastaus valtuutettu Kati Peltolan kysymykseen Helsingin Kansanasuntojen pihasuunnittelusta
HEL 2012-011014 T 00 00 03

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan vastaus
Valtuutettu Kati Peltola kysyy, miten kaupunki turvaa asukkaiden todelliset vaikutusmahdollisuudet oman pihansa ja sen ympäristön suunnitteluun ja toteuttamiseen. Kysyjä viittaa HEKA-Kansanasunnot Oy:n
kiinteistöillä tehtyihin ja tekeillä oleviin pihatöihin.
Vastauksena kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja toteaa HEKA-Kansanasunnot Oy:ltä ja Helsingin
kaupungin asunnot Oy:ltä saamiensa lausuntojen mukaisesti seuraavaa:
Puu-Käpylän korttelissa 817 sijaitsee Helsingin kaupungin asunnot
Oy:n omistamia, Heka-Kansanasunnot Oy:n isännöimiä ja huoltamia
kaupungin vuokra-asuntoja. Elokuussa 2012 siellä aloitettiin pihan perusparannushanke, jonka tavoitteena on entisöidä pihajärjestelyt istutuksineen lähelle korttelin alkuperäistä, 1920-luvulla laadittua mallia.
Tarkoituksena on myös parantaa pihojen rakenteita ja niillä kasvavien
kasvien kasvuolosuhteita.
Töiden alettua keskiviikkona 1.8.2012 alueen asukkaat hämmentyivät,
kun tuttuja puita, pensaita ja istutuksia poistettiin suunnitelmien mukaisesti. Hankkeesta oli tiedotettu asukkaille, mutta moni ei ollut silti tietoinen hankkeesta ja sen tavoitteista. Pian töiden alkamisen jälkeen alueen asukkaat perustivat hanketta vastustavan kansanliikkeen. He kokivat erityisesti, että tietoa pihojen perusparannuksesta ei ole annettu riittävästi. Apulaiskaupunginjohtaja, Helsingin kaupungin asunnot Oy:n
hallituksen puheenjohtaja Hannu Penttilä määräsi työt keskeytettäväksi
keskiviikkona 8.8.2012 tilanteen rauhoittamiseksi.
Hanketta valmisteltu vuosia
Puu-Käpylän alueen rakennusten ja pihojen merkittävyys on laajalti
tunnustettua. Alue rakennuksineen ja pihapiireineen on suojeltu asemakaavassa. Museovirasto on luokitellut muun muassa korttelin 817
valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi.
Asuinrakennuskannan perusparannusten taustaksi onkin alueen arvojen vuoksi tehty useita selvityksiä, joiden tavoitteena on ollut muuan
muassa selvittää Puu-Käpylän pihojen eri kehitysvaiheet ja muutokset.
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Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluvirastossa selvitettiin vuonna
2008 Puu-Käpylän kansanasuntojen piha- ja katualueiden ympäristön
suojelu- ja kehittämisperiaatteita. Helsingin Kansanasunnot Oy tilasi
vuonna 2010 korttelin 817 ja sen lähikortteleiden pihojen peruskorjauksen pohjaksi LOCI Maisema-arkkitehdeilta selvitystyön Käpylän puutarha-alueiden arvot, kehittäminen ja kunnostuksen ohjeistaminen.
Pihojen perusparannusten valmistelua on ohjannut ohjausryhmä, jossa
on ollut edustajia kaupungin virastoista, Heka-Kansanasunnoilta ja alueen asukkailta. Kattavien suunnitelmien perusteella hankkeelle on haettu rakennusvalvonnasta maisematyölupa, joka on tullut lainvoimaiseksi kesäkuussa 2012.
Asukkaita kuultu kattavasti
Korttelin asukkaille on kerrottu perusparannuksen suunnittelusta ja
etenemisestä monella tavalla. Asukkailla on ollut mahdollisuus osallistua hankkeeseen Helsingin kaupungin vuokralaisdemokratiasäännön
vaatimusten mukaisesti. Suunnitelmia on muokattu asukkaiden antaman palautteen pohjalta.
Asukkaita on kuultu niin suunnittelussa kuin päätöksenteossakin.
Suunnitelmia on esitelty suunnittelun alusta asti kohteen talotoimikunnalle, joka on käsitellyt hanketta kokouksissaan. Asukkailla on ollut
edustaja hanketta ohjanneessa ohjausryhmässä sekä kaksi edustajaa
hankkeen hyväksyneessä Heka-Kansanasunnot Oy:n hallituksessa.
Hankkeesta on keskusteltu ensimmäisen kerran asukkaiden kanssa
syksyllä 2010 piha-aluetta inventoidessa tehdyillä maastokäynneillä.
Helmikuussa 2011 kaupunkisuunnitteluviraston edustajat kertoivat suojeluasioista ja tulevasta hankkeesta Käpylä-seuran vuosikokouksessa.
Hankkeesta on keskusteltu ensimmäisen kerran asukkaiden kanssa
syksyllä 2010 piha-aluetta inventoidessa tehdyillä maastokäynneillä.
Helmikuussa 2011 kaupunkisuunnitteluviraston edustajat kertoivat suojeluasioista ja tulevasta hankkeesta Käpylä-seuran vuosikokouksessa.
Korttelin asukkaille on järjestetty perusparannukseen liittyen kaksi asukasiltaa, 23.5.2011 ja 12.3.2012. Maaliskuussa talotoimikunta toimitti
kaikkiin korttelin asuntoihin kutsun tulla tutustumaan korttelin kerhotilassa esillä olleisiin pihan kunnostussuunnitelmiin ja kommentoimaan
niitä. Talotoimikunta jakoi maaliskuisen asukasillan jälkeen asukkaille
myös kyselyn hankkeesta huhtikuussa 2012.
Rakennusvalvontavirasto kuuli maisematyöluvan yhteydessä myös
naapuritonttien asukkaita, joiden toiveita otettiin huomioon suunnittelussa. Lisäksi palautetta on saatu ja otettu huomioon useiden yksittäisten asukkaiden yhteydenottojen pohjalta. Rakennuslautakunnan
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8.5.2012 tekemästä päätöksestä ei valitettu, joten luvasta tuli lainvoimainen 12.6.2012.
Kaksi viikkoa ennen pihan perusparannuksen työmaavaiheen aloittamista, 16.7.2012, asukkaille jaettiin vielä tiedote töiden aloittamisesta.
Kaikki pihoilla tehdyt toimenpiteet on määritelty suunnitelmissa, joiden
sisällöstä ovat päättäneet suunnittelija ja tilaaja yhdessä ohjausryhmän
ja asukkaiden kanssa.
Jatkomenettely
Alueellisen Heka-Kansanasunnot Oy:n hallitus päätti sittemmin merkitä
tiedoksi pihasuunnitelmasta saamansa selvityksen ja päätti, että korttelin 817 keskeytyksessä olleita töitä voidaan jatkaa. Samalla hallitus
edellytti, että se saa riittävät ja oikea-aikaiset selvitykset seuraavien
kortteleiden piharemonttien asukaspalautteesta ja töiden toteutusaikataulusta päätöksenteon pohjaksi niin, että korttelin 817 tapahtumista
voidaan ottaa oppia tulevissa hankkeissa.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028
timo.harmala(a)hel.fi
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Vastaus vt Mari Puoskarin kysymykseen moniongelmaisten luottotietonsa menettäneiden asumispalveluista
HEL 2012-011361 T 00 00 03

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan vastaus:
Helsingin kaupunki on perinteisesti hoitanut erityistä tukea asumisessaan tarvitsevien asumisen ensisijaisesti erillisessä asuntokannassa,
toisin kuin monet muut kaupungit. Kaupungin omistuksessa on liki 55
000 asuntoa, joista Helsingin kaupungin asunnot Oy eli Heka Oy omistaa n. 46 000 asuntoa. Kaupunki omistaa lisäksi liki 4000 asuntoa, jotka
on kohdennettu vain erityisryhmien käyttöön. Näihin asuntoihin sosiaaliviranomaiset valitsevat asukkaat. Asuntoja on esimerkiksi pitkäaikaisasunnottomien, vanhusten, kriisiperheiden ja mielenterveyskuntoutujien käytössä ja niiden hankintaan on käytetty mm. Helsingin Asuntohankinta Oy:n palveluja.
Sosiaalivirastossa tuetaan eri tavoin moniongelmaisia, mukaan lukien
luottotietonsa menettäneitä asunnottomaksi jääneitä henkilöitä ja perheitä. Pitkään asunnottomana olleita, useimmiten yksinäisiä henkilöitä
tuetaan sosiaaliviraston pitkäaikaisasunnottomuus-hankkeella, jonka
asumisratkaisuissa asukkaat saavat vahvaakin tukea asumiseensa.
Helsingin kaupungin asunnot Oy eli Heka Oy omistaa merkittävän määrän kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja. Kaupungin vuokra-asuntoa hakevien luotto-tiedot tarkistetaan. Mikäli hakijakotitaloudella on vuokravelkaa, pyydetään heitä huolehtimaan näiden maksamisesta tai esittämään kirjallinen maksusuunnitelma. Helsingin kaupungin asunnot Oy:n
asuntokanta on tarkoitettu itsenäiseen asumiseen kykeneville kotitalouksille. Kaupunki noudattaa maksuhäiriöisten mutta itsenäiseen asumiseen kykenevien vuokralaisten valinnassa asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen ARA:n ohjeita, Eduskunnan oikeusasiamiehen antamaa suositusta ja kaupunginhallituksen hyväksymiä asukasvalintakriteerejä. Harkinta on tapauskohtaista.
Kaupungin vuokra-asunnot toimivat omakustannusperiaatteella. Vuokralaisten aiheuttamat vuokravelat jäävät toisten vuokralaisten maksettaviksi. Heka Oy:n luottotappiot vuonna 2011 olivat 1,3 milj. euroa, jonka vuokravaikutus on noin 0,04 e/ m2. Ei ole kohtuullista olettaa, että
kaupungin vuokra-asuntoa tarjotaan henkilöille, joilla on ennestään velkaa kaupungin vuokra-asuntoon. Jos moniongelmaisella henkilöllä on
paljon luottohäiriömerkintöjä ja vuokravelkaa useammalle vuokranantajalle, hän tuskin kykenee asumaan kaupungin vuokra-asunnossa vaan
hänet pitäisi saada tukiasumisen piiriin. Tästä periaatteesta poiketen
Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinki.kirjaamo@hel.fi

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

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

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alv.nro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Kyselytunnin vastaukset
Kaj
12.09.2012

sosiaalitoimi ja asuntotoimi ovat sopineet yhteistyömallista, jossa pyritään saamaan kaupungin asunto Hekan asuntokannasta pienelle määrälle (15-20 perhettä vuosittain) erittäin pahoin velkaantuneita lapsiperheitä velasta tehtävän maksusuunnitelman avulla.
Asunnon saamisen jälkeen sosiaaliviraston asumisneuvonnan kautta
on mahdollista tukea näitä henkilöitä ja perheitä, jotta asumisessa aikaisemmin todetut ongelmat eivät toistuisi. Eduskunnan oikeusasiamies on suosituksessaan lähtenyt siitä, että vuokranantajalta, tässä tapauksessa siis kaupungin vuokra-asuntoyhtiöltä, ei ole kohtuullista
edellyttää sellaisen asiakkaan valintaa vuokralaiseksi, jolla ennestään
on merkittäviä ja pysyviä vuokrarästejä samalle vuokranantajalle eikä
hänelle ole laadittavissa kohtuullista maksusuunnitelmaa.
Sosiaalivirastolla on omassa hallinnassaan kahdeksan tilapäiseen
asumiseen tarkoitettua asuntoa lastensuojelun asiakasperheiden majoittamiseen. Asumisaika oli keskimäärin 6 kk vuonna 2011. Tavoitteena on löytää perheille asumisen aikana pysyvä asunto kaupungilta tai
muilta vuokranantajilta. Tähän toimintamalliin olisi tarkoituksenmukaista
osoittaa enemmän asuntoja sosiaaliviraston hallussa olevasta tai siihen
siirrettävästä asuntokannasta.
Kaupungin kokonaistaloudellisesta näkökulmasta varhainen puuttuminen kotitalouksien asumisongelmiin on välttämätöntä ja ulkopuolisten
toimijoiden käyttöä tilapäisasuttamiseen tulisi minimoida.
Koska kaupungin ulkopuolisten palvelujen käyttöä esiintyy melko paljon
ja kaupunki käyttää useita miljoonia euroja vuosittain kriisikotitalouksien
asuttamiseen yksityisten majoitusliikkeiden kautta, tulisi jatkossa pohtia
voitaisiinko sosiaaliviranomaisten käytössä olevasta asuntokannasta
suurempi osa käyttää tällaisten henkilöiden tilapäiseen asuttamiseen.
Kaupunginvaltuuston tänään käsiteltävänä olevassa asumisen ja siihen
liittyvän maankäytön toteutusohjelmassa on tavoitteena, että erityisryhmien asumisen strategista suunnittelua tulee tehostaa. Tämän tavoitteen toteuttamiseksi on välttämätöntä, että myös kriisiasumisen tilannetta tarkastellaan hallintokuntien kesken. Suunnittelun käynnistämiseksi tullaan nimeämään työryhmä, jonka tulee tehdä esitys myös
kriisiasumisen järjestämisestä.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024
tanja.sippola-alho(a)hel.fi
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Vastaus vt Sirpa Puhakan kysymykseen työehtosopimusten noudattamisesta kaupungin omilla työmailla
HEL 2012-011710 T 00 00 03

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan vastaus
Valtuutettu Sirpa Puhakka tiedustelee, mihin toimiin kaupunki on ryhtynyt työehtosopimusten noudattamisen valvomiseksi kaupungin omilla
työmailla.
Kaupunginhallitus on 19.12.2011 hyväksynyt uudet ohjeet harmaan talouden torjumiseksi kaupunkikonsernin hankinnoissa. Ohjeissa on yksityiskohtaisesti ohjeistettu menettelytavat, joilla harmaata taloutta hankintojen yhteydessä torjutaan. Ohjeistus on ajantasainen ja antaa hankintayksiköille selkeät toimintaohjeet mm. tarvittavien selvitysten hankkimisesta ennen hankintapäätöksen tekoa ja sopimussuhteen aikana.
Ohjeet koskevat koko kaupunkikonsernia.
Hankintayksikön on mm. pyydettävä selvitys työhön sovellettavasta
työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista tarjoajalta, joka alustavan tarjousvertailun mukaan on voittamassa tarjouskilpailun. Hankintaa koskevissa sopimuksessa on ehto, että toimittajan on vaadittava
samat tiedot mahdollisilta alihankkijoilta. Jos tarjoajan toimittama selvitys antaa aiheen epäillä, että tämä ei noudata tai rikkoo työhön sovellettavaa työehtosopimusta tai että työehdot eivät ole lain mukaisia, on
hankintayksikön tutkittava, voidaanko tarjoaja sulkea tarjouskilpailun
ulkopuolelle. Jos tarjoaja jättää pyydetyn selvityksen toimittamatta, on
tarjoaja suljettava tarjouskilpailun ulkopuolelle.
Syyskuun alussa 2012 tehtiin hankintalakiin muutos, jolla kiristettiin
hankintalain määräyksiä rakennusalalla. Hankintayksiköiden on
1.9.2012 alkaen otettava rakentamistoimintaa koskeviin sopimuksiin
lauseke, jonka mukaan sopimuksiin liittyvissä työsuhteissa on noudatettava vähintään niitä työsuhteen vähimmäisehtoja, joita Suomen lain
ja työehtosopimusmääräysten mukaan on noudatettava samanlaatuisessa työssä.
Kyseinen lauseke on jo otettu keskeisimpien kaupungin toimijoiden, kuten asuntotuotantotoimiston, liikennelaitos -liikelaitoksen, rakennusviraston ja rakentamispalvelun (Stara), urakkasopimuksiin.
Harmaan talouden ohjeistuksessa rajoitetaan myös alihankintojen ketjuttamista sekä edellytetään ulkomaisten työntekijöiden työntekooikeuden varmistamista. Työntekijöiltä edellytetään kuvallista henkilötunnistetta, jossa on 1.9.2012 alkaen oltava myös työntekijän veronuPostiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinki.kirjaamo@hel.fi

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

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

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alv.nro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Kyselytunnin vastaukset
Ryj
12.09.2012

mero. Näilläkin toimenpiteillä pyritään osaltaan varmistamaan, että toiminta on asianmukaista.
Harmaan talouden torjunta vaatii yhteistyötä eri tahojen kuten verottajan ja rakennusalan toimijoiden kanssa. Yhteistyö verottajan kanssa on
säännöllistä. Yhteistyötä myös Rakennusliiton kanssa on tehty mm.
asuntotuotantotoimiston hankkeissa esimerkiksi yhteisin työmaakäynnein, joissa selvitetään myös työehtomääräysten noudattamista.
Mediassa esiintuotua Länsimetro Oy:n työehtosopimusten rikkomisväitettä on yhtiön toimesta selvitetty. Länsimetro Oy:n tarjouspyynnöissä
ja urakkasopimuksissa edellytetään vastaavasti kuin kaupungin ohjeistuksessakin, että tarjoaja täyttää yhteiskunnalliset velvoitteensa. Länsimetro Oy tekee jatkuvaa yhteistyötä sekä verottajan että työsuojelupiirin kanssa.
Uutisoinnissa esiintyneiden väitteiden perustella on kuljetusliikkeiden
toimintaan liittyen tehty ylimääräinen tarkastus. Länsimetron työmailla
on pääurakoitsijoilla aliurakoimassa kaikkiaan yksitoista kuljetusliikettä,
joiden kaikkien todettiin noudettavan voimassa olevan työehtosopimuksen ehtoja. Aikaisemmasta toiminnasta löytyi viisi työehtosopimuserimielisyyttä, joista neljä on sovittu tai yhden osalta sopiminen on vireillä.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi
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Vastaus vt Seija Muurisen kysymykseen Koskelan alueen bussiyhteyksistä
HEL 2012-011984 T 00 00 03

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan vastaus
Valtuutettu Seija Muurinen tiedustelee Koskelan alueella asuvien vaikeasti liikkuvien ja vammaisten asukkaiden bussiyhteyksistä.
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) teki elokuussa 2012
muutoksia kantakaupungin alueella kulkeviin bussilinjoihin luotettavuuden ja palvelutason parantamiseksi. Muutosten suunnittelussa on tehty
yhteistyötä myös kaupunkisuunnitteluviraston kanssa.
Latokartanon aluetta palveleva linja 68 siirrettiin Hämeentielle ja Koskelaa palveleva linja 55 Hermannin rantatielle ja Sörnäisten rantatielle. Lisäksi linjan 55 reitti siirrettiin kulkemaan Kruununhaan kautta, jotta
Kruununhaan vuorotarjonta ei heikentyisi.
Linja 68 palvelee ainoana keskustayhteytenä huomattavasti suurempaa aluetta kuin linja 55, joten nopeudessa ja vaihdottomissa yhteyksissä on päädytty painottamaan linjaa 68. Latokartanon asukasmäärä
kasvaa edelleen, eikä Latokartanosta ole vastaavia vaihtoehtoisia yhteyksiä kuin Koskelasta ja Kumpulasta. Suuremman kysynnän takia tiheämmin kulkevan linjan ohjaaminen suoremmalle reitille on myös kustannusten kannalta tehokasta.
Kokonaisuutena muutos parantaa HSL:n tekemien liikennemallitarkastelujen mukaan joukkoliikenteen palvelutasoa merkittävästi. Samalla
kuitenkin poistui vaihdottomia yhteyksiä.
Uusi järjestely tarjoaa valtaosan aiemmista vaihdottomista yhteyksistä
jonkin verran pidentyneillä kävelyetäisyyksillä matkan alku- tai loppupäässä. Koskelassa linjan 65A pysäkit ovat kohtuullisen kävelymatkan
päässä. Linja 65 A tarjoaa myös vaihdottoman yhteyden Koskelan sairaalalta Kinaporin ja Kampin palvelukeskuksiin sekä Hakaniemeen.
Vaihtoehtona pidentyneille kävelymatkoille Kustaa Vaasan tiellä on
mahdollista vaihtaa samalla pysäkille tiheällä vuorovälillä kulkeviin jatkoyhteyksiin. Marian sairaalalle ja Hietaniemen hautausmaalle pääsee
vaihtamalla linjalta 55 raitiolinjalle 8.
Osalle asukkaista bussin vaihtaminen jopa samalla pysäkillä on vaikeaa. Erityistarpeita Koskelassa palvelee arkisin päiväsaikaan kutsuohjattu Jouko-linja J60. Linjan palvelualue kattaa Koskelan lisäksi mm. Sörnäisten, Hakaniemen, Pasilan, Vallilan ja Oulunkylän ja reitti muodosPostiosoite
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tuu näillä alueilla täysin asiakkaiden kutsujen perusteella. Matkat tilataan ennakkoon kummassakin päässä lähimmälle pysäkille.
HSL:n mukaan bussireittejä tarkastellaan uudelleen siinä vaiheessa,
kun raitioliikenne Kalasatamaan alkaa.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi
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Vastaus valtuutettu Essi Kuikan kysymys suunnitelmasta koulukiusaamisen uhrien aseman parantamiseksi
HEL 2012-011981 T 00 00 03

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan vastaus
Valtuutettu Essi Kuikka kysyy onko kaikissa Helsingin kaupungin kouluissa käytössä koulukiusaamisen vastainen KiVa –ohjelma ja onko
Helsingin kaupungilla suunnitelmia koulukiusaamisen uhrien aseman
parantamiseksi.
Vastauksena sivistys- ja henkilöstötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja toteaa opetusviraston antaman lausunnon mukaisesti seuraavaa:
Lähes kaikissa Helsingin kaupungin kouluissa on käytössä koulukiusaamisen vastainen KiVa –ohjelma. Hiidenkiven peruskoulussa ohjelman käyttö on aloitettu kuluvana lukuvuonna. Tämän lisäksi monissa
Helsingin kaupungin perusopetuksen kouluissa on käytössä jokin tai
joitakin muita oppilaitten sosiaalisia taitoja kehittäviä ohjelmia.
Lisäksi kaikenlaiseen kiusaamiseen ja häirintään puuttuminen kuuluu
luonnostaan koulujen oppilashuoltoryhmän toimintaan. Kun kiusaamista havaitaan, sovitaan oppilashuoltoryhmässä asian vaatimat toimenpiteet ja se, kuka asiaan puuttuu ja miten asian etenemistä seurataan.
Näin on menetelty myös kyseessä olevassa Hiidenkiven peruskoulun
tapauksessa.
Perusopetuslinjalla on haluttu varmistaa, että kaikissa kouluissa käytetään kattavasti ja johdonmukaisesti sosiaalisia taitoja vahvistavia ohjelmia. Kyseisistä ohjelmista on laadittu kattava kooste, joka on kaikkien koulujen käytössä. Kouluilta myös edellytetään, että ohjelmia käytetään edellä kuvatulla tavalla.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683
hannu.hyttinen(a)hel.fi
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Vastaus valtuutettu Nina Hurun kysymykseen sähköisen Ahjojärjestelmän toimivuudesta käytännössä
HEL 2012-011995 T 00 00 03

Kaupunginjohtajan vastaus
Valtuutettu Nina Huru kysyy millä tavalla kaupunki kehittää laadunhallintaohjelmaa sähköisessä asioimisessa.
Vastauksena kaupunginjohtaja toteaa seuraavaa:
Ahjo-tietojärjestelmä on ollut toiminnassa keskeytyksettä tuotantokäytön aloittamisesta 6.7.2011 lähtien. Sähköinen kokoussovellus on ollut
toimielinten käytettävissä elokuusta 2011 lähtien ja kaupunginvaltuuston salijärjestelmä otettiin käyttöön 14.9.2011.
Kokoussovelluksen käytössä on käyttöönoton jälkeen ilmennyt teknisiä
ongelmia, jotka ovat liittyneet mm. kirjautumiseen ja yhteyksien katkeamiseen. Sinällään itse kokoussovellus toimii luotettavasti eivätkä
tiedot katoa kokoussovelluksesta, vaikka kokous keskeytettäisiin tai
asia jäisi pöydälle. Kokouksen esityslista ja omat/julkaistut ehdotukset
säilyvät kokoussovelluksessa puoli vuotta kokouksen päättämisen jälkeen.
Kokouksessa pöydälle pantuun asiaan liittyvät julkaistut ehdotukset eivät tällä hetkellä automaattisesti siirry kyseisen toimielimen tulevan kokouksen esityslistalle kyseiseen asiaan. Luottamushenkilön tulee siis
näissä tilanteissa tehdä ehdotus uudestaan ja julkaista se. Edellisen
kokouksen esityslistalta voi kuitenkin kopioida siinä kokouksessa laaditun ehdotuksen uuden ehdotuksen pohjaksi. Toiminnallisuus julkaistujen ehdotusten siirtämiseksi kokouksesta toiseen toteutetaan tämän
syksyn aikana ja on käytettävissä viimeistään ensi valtuustokaudella
käyttöön otettavassa selainpohjaisessa kokoussovelluksessa.
Ahjon kokoussovelluksesta teetettiin huhtikuussa 2012 käytettävyysarviointi, johon sisältyi luottamushenkilöille suunnattu käyttäjäkysely.
Käyttäjäkyselyn tulokset ovat luettavissa kaupunginvaltuuston käsittelyyn 26.9.2012 tulevasta valtuutettu Yrjö Hakasen aloitteeseen annetusta vastauksesta Ahjon kokoussovelluksen kehittämiseksi. Ensi valtuustokaudella käyttöön otettava selainpohjainen kokoussovellus parantaa kokoussovelluksen ja etäkirjautumisen nykyisten ratkaisujen
merkittävimpiä ongelmakohtia sekä sovelluksen yleistä käytettävyyttä.
Esittelijä
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Lisätiedot
Katja Räisänen, johtava asiantuntija, puhelin: 0931078720
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Vastaus valtuutettu Pia Pakarisen kysymykseen siitä, milloin Rysäkarin poikkeuslupahakemukseen annetaan ratkaisu
HEL 2012-011998 T 00 00 03

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan vastaus
Valtuutettu Piia Pakarinen kysyy, milloin Rysäkarin rakennustöiden
vaatimiin poikkeuslupahakemuksiin annetaan ratkaisu.
Vastauksena kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja toteaa kaupunkisuunnittelu- ja rakennusvalvontavirastojen antamien lausuntojen mukaisesti seuraavaa:
Rysäkari siirtyi viime vuoden joulukuussa Senaatti-kiinteistöiltä yksityisomistukseen, jolloin uuden omistajan kanssa sovittiin asemakaavatyön käynnistämisestä. Kaupunginhallitus päätti siksi maankäyttö- ja
rakennuslain 53 §:n 1 momentin mukaisesti 13.2.2012 asettaa saaren
rakennuskieltoon kaavan laatimista varten.
Rakennuskiellon asettamisesta on kuulutettu normaalisti lain edellyttämällä tavalla.
Saaren uusi omistaja on 7.9.2012 jättänyt poikkeamishakemuksen,
tässä koskien vain rantasaunan rakentamista. Itse asemakaavan laatimiseksi olisi kuitenkin saaren asemakaavan laatimista tarpeen saada
tietoon yrittäjän saarta koskevat tavoitteet yksilöivä hakemus, jotta saataisiin käynnistettyä suunnittelutyö yrittäjän tarpeet ja suojelutavoitteet
yhteen sovittavan asemakaavan laatimiseksi. Toistaiseksi asemakaavan laatimisen tarve on todettu ja kaavatyötä ollaan valmisteltu maanomistajan kanssa käytyjen alustavien keskustelujen pohjalta.
Rysäkari on kokonaisuudessaan asemakaavoittamatonta ranta-aluetta,
jota koskevat maankäyttö- ja rakennuslain ranta-alueita koskevat erityiset säännökset. Lain 10 luvun 72 §:n 1 momentin mukaan "Meren tai
vesistön ranta-alueeseen kuuluvalle rantavyöhykkeelle ei saa rakentaa
rakennusta ilman asemakaavaa tai sellaista oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on erityisesti määrätty yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena." Kyseisestä pykälästä poikkeamisen voi myöntää vain alueellinen ELY-keskus. Rysäkarille
ei näin ilman rakennuskieltoakaan voi myöntää rakennuslupia ilman
ELY-keskuksen poikkeamispäätöstä.
Rysäkarilla on runsaasti arvokkaita sotahistoriallisia rakenteita sekä sotilaskäytön aikaista rakennuskantaa. Alue kuuluu valtioneuvoston päätöksen mukaan RKY-alueisiin (valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen inventointi), joita koskevat erityiset valtakunPostiosoite
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nalliset alueidenkäyttötavoitteet. Museovirasto on antanut lausunnon
saarella säilytettävistä rakennuksista. Rysäkarin luonto on osa näkyvää
merellistä maisemaa eikä herkkä maisemakuva kestä suunnittelematonta puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä.
Rakennuskiellon seurauksena Rysäkarilla ei saa purkaa rakennuksia
eikä tehdä vähäistä merkittävämpiä puustoon tai maisemaan kohdistuvia toimenpiteitä ilman lupaa. Kun otetaan saareen liittyvät arvot huomioon, ei rakennuskiellon seurauksena syntyvää velvoitetta luvan hakemiseen rakennusten purkamiseen tai vähäistä merkittävämpään puiden kaatamiseen voi pitää kohtuuttomana yrittäjän elinkeinotoiminnan
kannalta. Vastaava rajoitus on asemakaavasta johtuen voimassa pääosalla Helsingin aluetta.
Poikkeamisluvan hakemiseksi hakijan asiamies on kuluvan vuoden
elokuun lopulla etukäteen sähköpostitse esitellyt hankkeen asiakirjoja
rakennusvalvontavirastolle. Virastosta on kommentoitu asiakirjoja 27.8.
ja ilmoitettu, että esitetyin pienin korjauksin hakemus olisi jätettävissä.
Poikkeamislupahakemus saunarakennuksen rakentamiseksi on jätetty
rakennusvalvontavirastoon perjantaina 7.9.2012.
Rakennusvalvontavirastoon jätetty hakemus siirretään kirjattuna kaupunkisuunnitteluviraston käsiteltäväksi. Kaupunkisuunnittelutoimi arvioi
lausunnossaan aiheuttaako hakemuksen mukainen hanke haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle sekä sitä, vaikeuttaako hanke luonnonsuojelun tai rakennetun ympäristön suojelemista
koskevien tavoitteiden saavuttamista. Kuulemisen ja lausunnon kirjoittamisen jälkeen asia siirtyy hallintokeskukselle, joka valmistelee sen
kaupunginhallitukselle kaupungin kannan antamiseksi.
Kun kaupunginhallituksen kanta on saatu, hanke siirtyy Uudenmaan
elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukselle, jonka toimivallassa poikkeamislupahakemuksen asianmukaisuuden arviointi ja luvan myöntäminen tässä tapauksessa on. Käsittelyaikaa ELY-keskuksessa on vaikea arvioida, mutta yhteensä asian käsittelyyn tällaisessa tapauksessa
voi mennä kauan, jopa vuoden, missä kaupungin osuus on arvioitavissa noin 2 kuukaudeksi.
Ohjeet poikkeamispäätösten hakemiseksi ovat saatavilla mm. rakennusvalvontaviraston kotisivuilla.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028
timo.harmala(a)hel.fi
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Vastaus valtuutettu Sari Sarkomaan kysymykseen neuvola-, kouluja opiskeluterveydenhuoltoa koskevan asetuksen toteutumisesta
HEL 2012-012025 T 00 00 03

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan vastaus
Kysymyksessä tiedustellaan, miten neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa koskeva asetus toteutuu Helsingissä.
Kuntaliiton tekemässä 11 suurimman kaupungin kustannusvertailussa
Helsingin avoterveydenhuollon kustannukset alittivat v. 2011 suurten
kuntien mediaanin 8 %. 0-6 -vuotiasta kohden kustannukset olivat kuitenkin 2 % mediaania suuremmat ja 7-15 -vuotiasta kohden 9 % suuremmat. Neuvolatoiminta ja kouluterveydenhuolto pystytään toteuttamaan laajuudeltaan valtakunnallisten suositusten mukaisena. Suurin
voimavarojen vajaus koskee työikäisiä, joiden kohdalla kustannukset
olivat 14 % pienemmät muiden kuntien mediaanikustannuksiin verrattuna.
STM:n suosituksen mukaisesti lastenneuvolan mitoitus on 400 lasta/
terveydenhoitaja, mikäli käytössä on sijaisia. Neuvolassa on tällä hetkellä 170,5 vakanssia ja 13 määräaikaista vakanssia, lisäksi sijaisia n.
10 henkilötyövuoden verran. Suositus toteutuu, kun määräaikaiset vakanssit ovat käytössä.
Helsingin koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa on tällä hetkellä 128
terveydenhoitajan vakanssia ja 8 määräaikaista lasten ja nuorten hyvinvoinnin suunnitelman toteuttamiseen liittyvää ns. LASU-vakanssia.
STM:n suosituksen mukaisesti Helsingissä on 560 peruskoululaista/
terveydenhoitaja, 750 lukiolaista/terveydenhoitaja ja ammatillisissa oppilaitoksissa 1040 opiskelijaa/terveydenhoitaja. Ammattikorkeakouluissa on yksi terveydenhoitaja 3350:tä opiskelijaa kohden.
Stj:n esityksessä uudeksi sosiaali- ja terveysvirastoksi neuvoloiden sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon lääkärit sijoittuvat omaksi toimintayksikökseen perhepalveluihin, johon tulee 25 vakituista ja 8 määräaikaista lääkärin vakanssia. Nämä kahdeksan lääkäriä on tarkoitus jatkossa vakinaistaa. Lisäksi terveysasemien lääkärit osallistuvat tähän
neuvolatyöhön siten, että valtakunnallinen mitoitus toteutuu. Koulu- ja
opiskeluterveydenhuollossa on keskimäärin 3400 oppilasta/lääkäri.
Neuvolatyön ja koulu- ja opiskeluterveydenhuollon kehittämistoimintaa
on vahvistanut sijoittuminen neljä vuotta sitten omiksi toimintayksiköiksi, jolloin osaamisen tuki ja pitkäjänteinen kouluttaminen on onnistunut
paremmin. Edellytykset monihallintokuntaiseen työhön ovat lisääntyPostiosoite
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neet. Suunniteltu uusi organisaatiorakenne tukee yli organisaatiorajojen
tapahtuvaa kehittämistoimintaa.
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Vastaus vt Yrjö Hakasen kysymykseen lastensuojelun resurssien
riittävyydestä
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Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan vastaus
Valtuutettu Yrjö Hakanen kysyy onko Helsingissä riittävästi lastensuojelun resursseja ja onko ryhdytty joihinkin toimiin resurssien lisäämiseksi.
Hakanen kysyy myös onko lastensuojelulla kiireellisiä tapauksia varten
riittävästi sijoituspaikkoja.
Vastauksena sosiaali- ja terveystointa johtava apulaiskaupunginjohtaja
toteaa sosiaaliviraston antaman lausunnon mukaisesti seuraavaa:
Avohuollon lastensuojelussa on toteutettu kevään ja kesän 2012 aikana organisointimuutos siten, että lastensuojeluilmoitusten käsittely ja
lastensuojelutarpeen selvitys sekä suunnitelmallinen sosiaalityö ovat
keskitetty omiksi toiminnoikseen. Tiimirakenteen muutoksen tavoitteena on työn hallittavuuden ja suunnitelmallisuuden lisääminen sosiaalityössä. Vastaanottotiimeissä, jotka vastaavat lastensuojeluilmoitusten
käsittelystä ja lastensuojelutarpeen selvittämisestä, tiimirakenteen
muutoksen tavoitteena on välitön reagointi lastensuojeluilmoitusten käsittelyyn sekä nopea ja systemaattinen lastensuojelutarpeen selvitys
lastensuojelulain määrittämässä ajassa.
Tiimirakenteen muutoksen jälkeen lastensuojeluilmoitusten käsittely on
parantunut selvästi. Todettakoon vielä, että sosiaalivirasto on lisännyt
vastaanottotiimeihin 13 sosiaalityöntekijää elo-syyskuun aikana. Lisäresursseista neljä sosiaalityöntekijää kohdennetaan pohjoisiin toimipisteisiin ja viisi itäisiin toimipisteisiin.
Sosiaaliviraston palvelustrategian mukaisesti arviointitoiminta on kaupungin omaa toimintaa. Sosiaalivirastolla on arviointi- ja vastaanottopaikkoja viidessä arviointi- ja vastaanottolaitoksessa ja lisäksi kriisiperheissä. Heinä-elokuun vaihteessa arviointi- ja vastaanottolaitoksessa oli vapaita paikkoja 21 lapselle ja kriisiperheissä 7 lapselle. Paikkatilanne vaihtelee kuukausittain. Kiireellisessä tilanteessa lapselle järjestetään aina sijoituspaikka välittömästi. Mikäli omassa arviointi- ja vastaanottotoiminnassa ei ole vapaita paikkoja tai lapsen iän ja tarpeiden
mukaista paikkaa, sosiaalivirasto järjestää lapselle ulkopuolisen arviointipaikan.
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