Helsingin kaupunki
Kaupunginvaltuusto

Pöytäkirja

9/2021

19.05.2021

Kokousaika

19.05.2021 18:00 - 23:12

Kokouspaikka

Vanha Raatihuone, Aleksanterinkatu 20

Läsnä
Jäsenet
Kivekäs, Otso
Bogomoloff, Harry
Arhinmäki, Paavo
Vapaavuori, Jan
Pakarinen, Pia
Razmyar, Nasima
Sinnemäki, Anni
Vesikansa, Sanna
Alametsä, Alviina
Apter, Ted
Arajärvi, Pentti
Aro, Katju
Asko-Seljavaara, Sirpa
Biaudet, Eva
Borgarsdottir Sandelin, Silja
Chydenius, Jussi
Diarra, Fatim
Ebeling, Mika
Finne-Elonen, Laura
Haatainen, Tuula
Haglund, Mia
Hakola, Juha
Hamid, Jasmin
Harjanne, Atte
Harkimo, Joel
Heinäluoma, Eveliina
Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinki.kirjaamo@hel.fi

Käyntiosoite
Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
http://www.hel.fi/kaupunginvaltuusto
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Hernberg, Kaisa
Holopainen, Mari
Honkasalo, Veronika
Hussein, Abdirahim Husu
Hyttinen, Nuutti
Jalovaara, Ville
Juva, Kati
Järvinen, Jukka
Kaleva, Atte
Karhuvaara, Arja
Kari, Emma
Kivelä, Mai
Koivulaakso, Dan
Kolbe, Laura
Kopra, Pia
Korkkula, Vesa
Koskinen, Kauko
Laaksonen, Heimo
Laisaari, Johanna
Malin, Petra
Meri, Otto
Muttilainen, Sami
Månsson, Björn
Niskanen, Dani
Nygård-Peltola, Mia
Ohisalo, Maria
Oskala, Hannu
Pajunen, Jenni
Parpala, Matti
Peltokorpi, Terhi
Pennanen, Petrus
Raatikainen, Mika
Rantala, Marcus
Rantanen, Mari
Rantanen, Tuomas
Rautava, Risto
Rydman, Wille
Said Ahmed, Suldaan
Saxberg, Mirita
Sazonov, Daniel
Silvo, Satu
Soininvaara, Osmo
Stranius, Leo
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Sydänmaa, Johanna
Taipale, Ilkka
Torsti, Pilvi
Turkkila, Matias
Urho, Ulla-Marja
Wallgren, Thomas
Vanhanen, Reetta
Vartiainen, Juhana
Venemies, Mauri
Vepsä, Sinikka
Vuorjoki, Anna
Yanar, Ozan
Anttila, Maija
Klemetti, Tapio
Laine, Anna
Pajula, Matias
Pasanen, Amanda
Rissanen, Laura
Strandén, Juhani
Taipale, Kaarin
Varjokari, Laura

etänä
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etänä
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varajäsen
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Sarvilinna, Sami
Peltonen, Antti
Hyttinen, Hannu
Menna, Lauri
Andersson, Henrik
Djupsjö, Stefan
Snellman, Johanna
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kansliapäällikkö
osittain etänä
hallintopäällikkö
johtava kaupunginsihteeri
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ylikielenkääntäjä
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Turtola, Ilona
Salminen Teresa

viestintäasiantuntija
erityisavustaja

Otso Kivekäs

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
124 - 134 §, osa 137 §, 138 - 161 §
kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja
135 - 136 §, osa 137 §

Puheenjohtaja

Harry Bogomoloff

Pöytäkirjanpitäjä
Lauri Menna
Antti Peltonen
Hannu Hyttinen
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johtava asiantuntija
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Helsingfors stad
Stadsfullmäktige

Protokoll

9/2021

19.05.2021

Tid

19.05.2021 18:00 - 23:12

Plats

Gamla Rådhuset, Alexandersgatan 20

Närvarande
Ledamöter
Kivekäs, Otso
Bogomoloff, Harry
Arhinmäki, Paavo
Vapaavuori, Jan
Pakarinen, Pia
Razmyar, Nasima
Sinnemäki, Anni
Vesikansa, Sanna
Alametsä, Alviina
Apter, Ted
Arajärvi, Pentti
Aro, Katju
Asko-Seljavaara, Sirpa
Biaudet, Eva
Borgarsdottir Sandelin, Silja
Chydenius, Jussi
Diarra, Fatim
Ebeling, Mika
Finne-Elonen, Laura
Haatainen, Tuula
Haglund, Mia
Hakola, Juha
Hamid, Jasmin
Harjanne, Atte
Harkimo, Joel
Heinäluoma, Eveliina
Postadress
PB 1
00099 HELSINGFORS STAD
helsinki.kirjaamo@hel.fi

Besöksadress
Norra esplanaden 11-13
Helsingfors 17
http://www.hel.fi/stadsfullmaktige

stadsfullmäktiges ordförande
stadsfullmäktiges I vice ordförande
delvis på distans
stadsfullmäktiges II vice ordförande
på distans
borgmästare
avlägsnade sig 20:05, frånvarande:
135 - 161 §
biträdande borgmästare
delvis på distans
biträdande borgmästare
på distans
biträdande borgmästare
delvis på distans
biträdande borgmästare
på distans
på distans
på distans
på distans
på distans
på distans
på distans
på distans
på distans
på distans
på distans
på distans
anlände 19:15, frånvarande: 124 132 §
på distans
på distans
på distans
på distans
på distans
på distans
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+358 9 310 1641
Telefax
+358 9 655 783
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Hernberg, Kaisa
Holopainen, Mari
Honkasalo, Veronika
Hussein, Abdirahim Husu
Hyttinen, Nuutti
Jalovaara, Ville
Juva, Kati
Järvinen, Jukka
Kaleva, Atte
Karhuvaara, Arja
Kari, Emma
Kivelä, Mai
Koivulaakso, Dan
Kolbe, Laura
Kopra, Pia
Korkkula, Vesa
Koskinen, Kauko
Laaksonen, Heimo
Laisaari, Johanna
Malin, Petra
Meri, Otto
Muttilainen, Sami
Månsson, Björn
Niskanen, Dani
Nygård-Peltola, Mia
Ohisalo, Maria
Oskala, Hannu
Pajunen, Jenni
Parpala, Matti
Peltokorpi, Terhi
Pennanen, Petrus
Raatikainen, Mika
Rantala, Marcus
Rantanen, Mari
Rantanen, Tuomas
Rautava, Risto
Rydman, Wille
Said Ahmed, Suldaan
Saxberg, Mirita
Sazonov, Daniel
Silvo, Satu
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på distans
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på distans
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på distans
på distans
på distans
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på distans
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avlägsnade sig 20:30, frånvarande:
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på distans
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delvis på distans
på distans
Telefon
+358 9 310 1641
Telefax
+358 9 655 783

FO-nummer
0201256-6

Kontonr
FI0680001200062637
Moms nr
FI02012566

Helsingfors stad
Stadsfullmäktige

Protokoll

9/2021

19.05.2021

Soininvaara, Osmo
Stranius, Leo
Sydänmaa, Johanna
Taipale, Ilkka
Torsti, Pilvi
Turkkila, Matias
Urho, Ulla-Marja
Wallgren, Thomas
Vanhanen, Reetta
Vartiainen, Juhana
Venemies, Mauri
Vepsä, Sinikka
Vuorjoki, Anna
Yanar, Ozan
Anttila, Maija

Klemetti, Tapio
Laine, Anna

Pajula, Matias

Pasanen, Amanda

Rissanen, Laura
Strandén, Juhani
Taipale, Kaarin

Varjokari, Laura

Postadress
PB 1
00099 HELSINGFORS STAD
helsinki.kirjaamo@hel.fi

Besöksadress
Norra esplanaden 11-13
Helsingfors 17
http://www.hel.fi/stadsfullmaktige

på distans
på distans
på distans
på distans
på distans
anlände 21:04, frånvarande: 124 133 §
på distans
på distans
på distans
på distans
på distans
ersättare
på distans
avlägsnade sig 21:04, frånvarande:
134 - 161 §
ersättare
på distans
ersättare
på distans
anlände 19:02, frånvarande: 124 132 §
ersättare
på distans
anlände 20:05, frånvarande: 124 134 §
ersättare
på distans
anlände 20:30, frånvarande: 124 134 §
ersättare
delvis på distans
ersättare
anlände 18:19, frånvarande: 124 126 §
ersättare
på distans
avlägsnade sig 19:15, frånvarande:
133 - 161 §
ersättare
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+358 9 310 1641
Telefax
+358 9 655 783

FO-nummer
0201256-6

Kontonr
FI0680001200062637
Moms nr
FI02012566

Helsingfors stad
Stadsfullmäktige

Protokoll

9/2021

19.05.2021

Övriga
Sarvilinna, Sami
Peltonen, Antti
Hyttinen, Hannu
Menna, Lauri
Andersson, Henrik
Djupsjö, Stefan
Snellman, Johanna
Turtola, Ilona
Salminen Teresa

kanslichef
delvis på distans
förvaltningschef
ledande stadssekreterare
ledande sakkunnig
translator
övertranslator
kommunikationsspecialist
kommunikationsspecialist
specialmedarbetare

Ordförande
Otso Kivekäs
Harry Bogomoloff

stadsfullmäktiges ordförande
124 - 134 §, delvis 137 §, 138 - 161
§
stadsfullmäktiges I vice ordförande
135 - 136 §, delvis 137 §

Protokollförare
Lauri Menna
Antti Peltonen
Hannu Hyttinen

Postadress
PB 1
00099 HELSINGFORS STAD
helsinki.kirjaamo@hel.fi

Besöksadress
Norra esplanaden 11-13
Helsingfors 17
http://www.hel.fi/stadsfullmaktige

ledande sakkunnig
124 - 132 §, delvis 133 §, delvis 135
§, 136 §, delvis 137 §
förvaltningschef
delvis 133 §, 134 §, delvis 137, 138
- 161 §
ledande stadssekreterare
delvis 135 §

Telefon
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Telefax
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FO-nummer
0201256-6
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Moms nr
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9/2021

19.05.2021

§

Asia

124

Asia/1

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus
Namnupprop, laglighet och beslutsförhet

125

Asia/2

Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Val av protokolljusterare

126

Asia/3

Ilmoitus valtuustoryhmään liittymisestä
Anmälan om anslutande till en fullmäktigegrupp

127

Asia/4

Pelastuslautakunnan varajäsenen valinta
Val av ersättare i räddningsnämnden

128

Asia/5

Sörnäisten metroaseman perusparannuksen hankesuunnitelma
Projektplan för ombyggnad av Sörnäs metrostation

129

Asia/6

Vuokrausperiaatteiden määrittäminen eräille tonteille (Vuosaari ja
Suurmetsä)
Arrendeprinciper för vissa tomter (Nordsjö och Storskog)

130

Asia/7

Kiinteistö Oy Helsingin Lapponian asemakaavan muuttaminen (nro
12658)
Detaljplaneändring för Fastighets Ab Helsingin Lapponia (nr 12658)

131

Asia/8

Pasilan Opastinsilta 8:n asemakaavan muuttaminen (nro 12683)
Detaljplaneändring för Semaforbron 8 i Böle (nr 12683)

132

Asia/9

Suutarilan Tapulikaupungin Kämnerintien asemakaavan muuttaminen
(12653)
Detaljplaneändring för Kämnersvägen i Stapelstaden i Skomakarböle
(12653)

133

Asia/10

Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmän ryhmäaloite lasten ja
nuorten monialaisesta matalan kynnyksen hyvinvointityöstä ja mielenterveyspalveluista
Den av Svenska folkpartiets fullmäktigegrupp väckta gruppmotionen
om sektorsöverskridande välfärdsarbete och mentalvårdstjänster med
låg tröskel för barn och unga

134

Asia/11

Avoimen puolueen valtuustoryhmän ryhmäaloite lainsäädäntöaloitteen
tekemisestä kannabiksen laillisesta tuotannosta ja myynnistä Helsingissä
Den av Öppna Partiets fullmäktigegrupp väckta gruppmotionen om
laglig produktion och försäljning av cannabis i Helsingfors

135

Asia/12

Valtuutettu Kati Juvan aloite ICAN-kampanjan kaupunkivetoomuksen
allekirjoittamiseksi
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Den av ledamoten Kati Juva väckta motionen om undertecknande av
ICAN-kampanjens stadsupprop
136

Asia/13

Valtuutettu Fatim Diarran aloite ruokarekkojen sähkönsaannin helpottamisesta
Den av ledamoten Fatim Diarra väckta motionen om underlättande av
matlångtradarnas elförsörjning

137

Asia/14

Valtuutettu Mia Haglundin aloite ilmastovaikutusten laskelmien sisällyttämisestä asemakaavoihin
Den av ledamoten Mia Haglund väckta motionen om kalkyler över klimatkonsekvenser i detaljplanerna

138

Asia/15

Valtuutettu Petrus Pennasen aloite jalankulkuväylien taiteen osallistavasta käytöstä
Den av ledamoten Petrus Pennanen väckta motionen om inkluderande användning av konstverk på gångvägar

139

Asia/16

Valtuutettu Kaisa Hernbergin aloite työmaiden turvallisuuspuutteisiin
puuttumisesta katutyökoulutusta kehittämällä
Den av ledamoten Kaisa Hernberg väckta motionen om utbildning gällande gatubyggplatser för att ingripa mot säkerhetsbrister

140

Asia/17

Valtuutettu Mauri Venemiehen aloite liikenneturvallisuuden parantamisesta Linnanrakentajantien risteyksissä Herttoniemessä
Den av ledamoten Mauri Venemies väckta motionen om förbättring av
trafiksäkerheten i Borgbyggarvägens korsningar i Hertonäs

141

Asia/18

Valtuutettu Emma Karin aloite Keskuspuiston kaventamisen ekologisesta kompensaatiosta
Den av ledamoten Emma Kari väckta motionen om ekologisk kompensation för att Centralparken blir smalare

142

Asia/19

Valtuutettu Sinikka Vepsän aloite Malmin lentokenttäalueesta kaupungille aiheutuvien esirakentamiskustannusten tarkistamiseksi
Den av ledamoten Sinikka Vepsä väckta motionen om justering av
stadens kostnader för grundberedning i Malms flygplatsområde

143

Asia/20

Valtuutettu Seija Muurisen aloite talviuintipaikasta Laajasaloon
Den av ledamoten Seija Muurinen väckta motionen om en vinterbadplats på Degerö

144

Asia/21

Valtuutettu Jussi Chydeniuksen aloite tekonurmikentistä kaupunkilaisten vapaaseen käyttöön
Den av ledamoten Jussi Chydenius väckta motionen om konstgräsplaner för stadsinvånarnas fria bruk
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145

Asia/22

Valtuutettu Otto Meren aloite Reilun Pelin periaatteiden edistämisestä
liikuntaseuroissa
Den av ledamoten Otto Meri väckta motionen om främjande av principerna för fair play i motions- och idrottsföreningar

146

Asia/23

Valtuutettu Amanda Pasasen aloite maksuttomien kuukautisvälineiden
tarjoamisesta nuorille ja vähävaraisille
Den av ledamoten Amanda Pasanen väckta motionen om avgiftsfria
menstruationsskydd för unga och mindre bemedlade

147

Asia/24

Perussuomalaisten valtuustoryhmän ryhmäaloite Helsingin taksiasemien turvallisuuden ja laadun turvaamisesta
Den av Sannfinländska fullmäktigegruppen väckta motionen om tryggande av säkerheten vid och kvaliteten hos Helsingfors taxistationer

148

Asia/25

Valtuutettu Katju Aron aloite ympärivuotisesta hätämajoituksesta EUkansalaisille
Den av ledamoten Katju Aro väckta motionen om nödinkvartering året
runt för EU-medborgare

149

Asia/26

Valtuutettu Jape Lovénin aloite Rastilan leirintäalueen toimintaedellytysten turvaamisesta
Den av ledamoten Jape Lovén väckta motionen om tryggande av
Rastböle campingområde

150

Asia/27

Valtuutettujen Emma Kari ja Katju Aro aloitteet viherympäristöjen tuomisesta päiväkotien pihoille
De av ledamöterna Emma Kari och Katju Aro väckta motionerna om
grönmiljöer på daghemsgårdar

151

Asia/28

Valtuutettu Mari Holopaisen aloite avointen ja maksuttomien tilojen
asukaskäytöstä
Den av ledamoten Mari Holopainen väckta motionen om öppna och
avgiftsfria invånarlokaler

152

Asia/29

Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite puisto- tai katualueen nimeämisestä Johan Knut Harjun mukaan
Den av ledamoten Sami Muttilainen väckta motionen om namngivning
av ett park- eller gatuområde efter Johan Knut Harju

153

Asia/30

Valtuutettu Dan Koivulaakson aloite turvapaikanhakijoiden lasten oikeudesta varhaiskasvatukseen
Den av ledamoten Dan Koivulaakso väckta motionen om rätt till småbarnspedagogik för asylsökandes barn

154

Asia/31

Valtuutettu Anna Vuorjoen aloite hyönteishotellien sijoittamisista kaupungin puistoihin
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Den av ledamoten Anna Vuorjoki väckta motionen om insektshotell i
stadens parker
155

Asia/32

Valtuutettu Jenni Pajusen aloite Kalasataman Nihdin ja Tervasaaren
välisestä kevyen liikenteen sillasta
Den av ledamoten Jenni Pajunen väckta motionen om en gång- och
cykelbro från Knekten till Tjärholmen

156

Asia/33

Valtuutettu Johanna Nuortevan aloite hiekoituksen vähentämisestä
asuinalueilla
Den av ledamoten Johanna Nuorteva väckta motionen om minskad
sandning i bostadsområdena

157

Asia/34

Valtuutettu Mai Kivelän aloite ilmastohaitallisesta mainonnasta vapaasta kaupunkitilasta
Den av ledamoten Mai Kivelä väckta motionen om ett stadsrum fritt
från klimatskadlig utomhusreklam

158

Asia/35

Valtuutettu Juha Hakolan aloite Lauttasaaren ala-asteen ympäristön
liikenneturvallisuuden parantamisesta
Den av ledamoten Juha Hakola väckta motionen om trafiksäkerheten
vid Lauttasaaren ala-asteen koulu
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Valtuutettu Mia Haglundin aloite asunnon saannin helpottamisesta
turvakotijakson jälkeen
Den av ledamoten Mia Haglund väckta motionen om lättare tillgång till
bostad efter en skyddshemsperiod
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Valtuutettu Eva Biaudetin aloite ihmiskaupan uhrien palvelujen kehittämisestä
Den av ledamoten Eva Biaudet väckta motionen om utveckling av
tjänsterna till offer för människohandel
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Kokouksessa jätetyt aloitteet
Motioner inlämnade vid sammanträdet
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§ 124
Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätös
Kaupunginvaltuusto totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Nimenhuuto ja estyneet
Puheenjohtaja totesi, että esteilmoituksen jättäneiden tilalle on kutsuttu
seuraavat varavaltuutetut:






Jaana Pelkonen, tilalle Tapio Klemetti
Terhi Koulumies, tilalle Laura Rissanen
Seija Muurinen, tilalle Laura Varjokari
Tuula Haatainen, tilalle Kaarin Taipale
Thomas Wallgren, tilalle Maija Anttila

Nimenhuudosta olivat poissa seuraavat valtuutetut:
 Jussi Halla-aho
Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuuston kokous on kutsuttu
koolle kuntalaissa ja hallintosäännössä edellytetyssä järjestyksessä.
Toimitetun nimenhuudon mukaan vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä. Edellä olevan perusteella puheenjohtaja totesi, että
kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Kaupunginvaltuusto toteaa esteen ilmoittaneet valtuutetut ja heidän tilalleen tulevat varavaltuutetut, toimittaa nimenhuudon sekä toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 125
Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätös
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin valtuutetut Sirpa Asko-Seljavaara ja
Leo Stranius sekä varalle valtuutetut Paavo Arhinmäki ja Pia Kopra.
Käsittely
Puheenjohtajan ehdotuksesta pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin valtuutetut Sirpa Asko-Seljavaara ja Leo Stranius sekä varalle valtuutetut Paavo Arhinmäki ja Pia Kopra.
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Kaupunginvaltuusto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi kaksi valtuutettua
ja varatarkastajiksi kaksi valtuutettua.
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 126
Ilmoitus valtuustoryhmään liittymisestä
HEL 2021-005100 T 00 00 02

Päätös
Kaupunginvaltuusto merkitsi tiedoksi liitteenä olevan ilmoituksen varavaltuutetun liittymisestä Kristillisdemokraattien ja Sinisten valtuustoryhmän jäseneksi ja edellä mainitun ryhmän ilmoituksen valtuustoryhmään hyväksymisestä.
Samalla kaupunginvaltuusto merkitsi tiedoksi edellä mainitun varavaltuutetun eroamisen Perussuomalaisten valtuustoryhmästä.
Esittelijä
Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Lisätiedot
Pilvi Ainola, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 33128
pilvi.ainola(a)hel.fi

Liitteet
1
2

Ilmoitus 7.4.2021
Valtuustoryhmään hyväksyminen

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Hallintosäännön 30 luvun 1 §:n mukaan valtuustotyöskentelyään varten
valtuutetut voivat muodostaa valtuustoryhmiä.
Hallintosäännön 30 luvun 2 §:n mukaan liittymisestä valtuustoryhmään
ja siitä eroamisesta valtuutetun on ilmoitettava kirjallisesti valtuustolle.
Liittymisilmoitukseen on liitettävä asianomaisen ryhmän kirjallinen hyväksyminen. Jos valtuutettu on erotettu valtuustoryhmästä, valtuustoryhmän on ilmoitettava tästä kirjallisesti valtuustolle.
Kaupunginvaltuustolle on jätetty 7.4.2021 ilmoitus valtuustoryhmään
liittymisestä. Asianomainen ryhmä on hyväksynyt liittymisen 5.5.2021.
Esittelijä
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Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Lisätiedot
Pilvi Ainola, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 33128
pilvi.ainola(a)hel.fi

Liitteet
1
2

Ilmoitus 7.4.2021
Valtuustoryhmään hyväksyminen

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 127
Pelastuslautakunnan varajäsenen valinta
HEL 2021-003091 T 00 00 02

Päätös
Kaupunginvaltuusto
 myönsi Merja Eklundille eron pelastuslautakunnan varajäsenen
luottamustoimesta kesäkuun 2021 alusta lukien ja
 valitsi Annika Rinteen varajäseneksi (Dennis Pastersteinin henkilökohtainen varajäsen) pelastuslautakuntaan valtuustokauden lopussa päättyväksi toimikaudeksi.
Samalla kaupunginvaltuusto tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta heti.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004
asta.vennela(a)hel.fi

Liitteet
1

Eroilmoitus 8.3.2021

Muutoksenhaku
Kunnallisvalitus, valtuusto
Otteet
Ote
Päätöksessä mainitut

Otteen liitteet
Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Kaupunginvaltuusto valitsi Merja Eklundin (Kok.) 7.6.2017 § 270 varajäseneksi pelastuslautakuntaan vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi.
Merja Eklund pyytää 8.3.2021 eroa pelastuslautakunnan varajäsenen
luottamustoimesta valtuuston toimikauden jatkumisen vuoksi.
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Vuoden 2017 kuntavaaleissa valittujen valtuustojen toimikausi jatkuu
heinäkuun 2021 loppuun. Vuoden 2021 kuntavaalien siirtämisestä annetun lain (256/2021) mukaan kuntalain 69 §:ssä tarkoitettu kunnan
luottamushenkilö voi halutessaan erota toimestaan kesäkuun 2021
alusta lukien valtuuston toimikauden jatkumisen perusteella. Eron
myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Jäljellä
olevaksi toimikaudeksi valitaan uusi luottamushenkilö. Valittavan henkilön tulee olla vaalikelpoinen lautakuntaan kuntalain 74 §:n mukaisesti.
Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö,
joka on suostunut ottamaan toimen vastaan. Luottamushenkilön on valtuuston pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä
hänen vaalikelpoisuutensa arvioinnissa.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004
asta.vennela(a)hel.fi

Liitteet
1

Eroilmoitus 8.3.2021

Muutoksenhaku
Kunnallisvalitus, valtuusto
Otteet
Ote
Päätöksessä mainitut

Otteen liitteet
Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi
Pelastuslautakunta
Taloushallintopalveluliikelaitos

Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 10.05.2021 § 348
HEL 2021-003091 T 00 00 02

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
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Kaupunginvaltuusto
 myöntää Merja Eklundille eron pelastuslautakunnan varajäsenen
luottamustoimesta kesäkuun 2021 alusta lukien ja
 valitsee Annika Rinteen varajäseneksi (Dennis Pastersteinin henkilökohtainen varajäsen) pelastuslautakuntaan valtuustokauden lopussa päättyväksi toimikaudeksi.
Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta
heti.
Käsittely
10.05.2021 Ehdotuksen mukaan
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Daniel Sazonovin ehdotuksesta
esittää Annika Rinnettä varajäseneksi pelastuslautakuntaan valtuustokauden lopussa päättyväksi toimikaudeksi.
Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen
Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004
asta.vennela(a)hel.fi
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§ 128
Sörnäisten metroaseman perusparannuksen hankesuunnitelma
HEL 2020-013980 T 10 06 00

Päätös
Kaupunginvaltuusto hyväksyi Sörnäisten metroaseman lippuhallin perusparannuksen hankesuunnitelman siten, että hankkeen arvonlisäveroton enimmäishinta sisältäen suunnittelun, rakennustyöt sekä hankkeen aikaiset lisä- ja muutostyöt on 10 130 000 euroa (kustannustasossa joulukuu 2020).
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550
timo.linden(a)hel.fi

Liitteet
1
2

Hankesuunnitelma
Sörnäinen lippuhallin perusparannus, havainnekuvat

Muutoksenhaku
Kunnallisvalitus, valtuusto
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Sörnäisten metroaseman lippuhallin perusparannus parantaa tilojen
turvallisuutta, viihtyisyyttä ja käyttömukavuutta sekä tukee alueen laadullista kehittymistä. Metroaseman lippuhallitason kohentaminen on
osa Vaasanpuistikon ja Sörnäisten alueen kehittämistä.
Samalla jatkosuunnittelussa kaupunginhallitus kehottaa kiinnittämään
huomiota aseman tilojen arkkitehtuuriin ja värisuunnitteluun. Metroasemalle tulee hankkia julkista taidetta, ja valaistuksen suunnittelussa
tulee kiinnittää erityistä huomiota viihtyisyyteen ja koettuun turvallisuuteen.
Hankkeen strategiasidonnaisuus
Helsingin kaupunkistrategian mukaan liikennejärjestelmän toimivuudesta huolehditaan liikenneinvestoinneilla ja kestävien liikennemuotojen
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kulkumuoto-osuutta kasvatetaan. Päätösehdotus on kaupunkistrategian mukainen ja se tukee strategian tavoitteita kestävän kasvun turvaamisesta.
Hankkeen lähtökohdat ja tavoitteet
Sörnäisten metroasema otettiin käyttöön vuonna 1984. Sörnäinen on
tärkeä ja hyvin vilkas linja-auto-, metro- ja raitiovaunuliikenteen solmukohta.
Vuonna 2018 metroaseman arkipäivien keskimääräinen matkustajamäärä oli 56.000 henkilöä. Asema on Helsingin toiseksi vilkkain. Tulevaisuudessa matkustajamäärän ennustetaan kasvavan itäisten ja pohjoisten kaupunginosien sekä pohjoisten kehyskuntien lisääntyneen
asunto- ja työpaikkarakentamisen myötä.
Lisäksi alueella on valmisteilla kaupunkiympäristön toimialan (KYMP)
vetämä Vaasanpuistikon uudistushanke, Hämeentie 29 kiinteistön kehityshanke sekä asemakaavan muutokset Sörnäisten metroaseman viereisiin kortteleihin. Kaupungin tavoitteena on parantaa levottoman alueen turvallisuutta.
Peruskorjaussuunnitelmaa on valmisteltu yhteistyössä KYMP:n ja pelastuslaitoksen kanssa.
Lippuhalli
Sörnäisten metroasemalla on viisi sisäänkäyntiä: A- ja B- sisäänkäynnit
Vaasanpuistikossa, C-sisäänkäynti Hämeentien pohjoispuolella, Esisäänkäynti Hämeentien eteläpuolella sekä G-sisäänkäynti Hämeentien ja Helsinginkadun risteyksessä. Kahdella hissillä varustettu sisäänkäynti B täyttää esteettömyyden vaatimukset. Aseman lippuhalli sijaitsee pääosin maan alla, Vaasanpuistikon, Helsinginkadun ja Hämeentien alapuolella.
Nykyisellään metroaseman lippuhalli on yleisilmeeltään vanhentunut ja
epäsiisti. Liukuporraskuilu, lippuhalli, yleisökäytävät, liiketilat, kioski,
porrashuoneet ja sisäänkäynnit ovat alkuperäisessä asussaan ja niiden
yleisilme on ankea pintojen kulumisen ja likaantumisen vuoksi.
Lippuhallin LVIA- ja sähkötekniset järjestelmät ja sprinklerijärjestelmä
ovat tulossa käyttöikänsä päähän. Asemalle on sijoitettu HKL:n raitiovaunukuljettajien ja metroaseman järjestyksenvalvojien tauko- ja sosiaalitiloja. Nämä tilat ovat ahtaat ja puutteelliset ja siksi raitiovaunukuljettajat käyttävätkin Hakaniemen tauko- ja sosiaalitiloja korvaavina tiloina.
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Peruskorjauksen tavoitteena on lisätä aseman viihtyisyyttä ja turvallisuutta sekä pienentää kiinteistön huolto- ja kunnossapitokustannuksia.
Hankkeessa laajennetaan myös lippuhallin yhteydessä olevia liiketiloja,
mikä nostaa HKL:n vuosittaisia vuokratuloja.
Aseman esteettömyys parantuu uusittavan valaistuksen ja näkövammaisten opasteiden lisäämisen myötä.
Hanke on tarkoituksenmukainen ja perusteltu, koska metroaseman peruskorjaus on tärkeä osatekijä koko Sörnäisten alueen ja Vaasanpuistikon kehittämisessä.
Hanke on perusteltua sovittaa yhteen KYMP:n Vaasanpuistikon uudistushankkeen toteutuksen kanssa siten, että päällekkäiset kaivu- ja pinnoitustyöt saadaan minimoitua ja hankkeet näkyvät kaupunkilaisille yhtenä kokonaisuutena. Näin myös saadaan rajoitettua alueen ympäristöä häiritsevien töiden kestoa.
Hankkeessa suunnitellut muutokset ovat voimassa olevan asemakaavan mukaisia. Sisäänkäyntirakennuksen arkkitehtuuri sopeutetaan sen
nykyiseen ympäristöön Sörnäisten metroasema-alueen kaupunkikuvallisten tavoitteiden mukaisesti. Muutostöissä on huomioitu yhteysvaraus
Hämeentie 29 kiinteistöön mahdollisesti myöhemmin rakennettavalle
uudelle sisäänkäynnille.
Laituritasolle ei hankkeessa tehdä muutoksia. Tasonvaihtolaitteista ainoastaan B-sisäänkäynnin hisseihin kohdistuu töitä hankkeessa.
Sörnäisten metroaseman lippuhallin kannen pintarakenteet ja vesieritys
on uusittu Helsinginkadun ja Hämeentien alaisilta osin Hämeentien perusparannuksen yhteydessä vuosien 2019–2020 aikana.
Hankkeen toteuttaminen
Hanke on tarkoitus toteuttaa vuosien 2021–2023 aikana ja töiden kokonaiskestoksi on arvioitu 21 kuukautta.
Hankkeeseen sisältyy lippuhallitason tilojen peruskorjauksen lisäksi katutasolla A-sisäänkäynnin osittainen purkaminen ja uusiminen, paineentasauskuilun verhoilu sekä Vaasanpuistikon aukiolla lippuhallitason kannen vesieristyksen uusiminen siihen liittyvine rakenteineen. Sisäänkäynti B:n hissit uudistetaan kokonaan.
Lippuhallitasolla yleisökäytävien ja porrashuoneiden pintarakenteet, kalusteet ja sprinklaus uusitaan. Nykyiset liike-, valvomo-, taukotilat, jätehuone, liikuntaesteisten yleisö-wc ja tekniset tilat puretaan ja rakennetaan uusiksi. Samalla tilajärjestelyt sekä tilojen pintarakenteet uusitaan.
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Lippuhallitason talotekniikka kunnostetaan ja uusitaan. Materiaali- ja
laitevalinnoissa suositaan pitkäikäisyyttä, energiatehokkuutta ja vähäpäästöisyyttä tukevia ratkaisuja. Aseman paloturvallisuus paranee paloteknisten ratkaisujen päivittämisellä ja uusimisella. Paloteknisten ratkaisujen parantaminen alkoi vuonna 2019 Hämeentien peruskorjauksen yhteydessä toteutetuilla töillä.
Hanke toteutetaan vaiheittain siten, että aseman metroliikenne toimii
koko perusparannuksen ajan, esteetön kulku metrolaiturille on turvattu
ja kulkureitit ovat opastettuja ja esteettömiä. Työt suoritetaan mahdollisuuksien mukaan iltaisin, öisin ja viikonloppuisin. Viidestä sisäänkäynnistä neljä pysyy kerralla käytössä.
Hankkeella ei ole työnaikaisia vaikutuksia metroliikenteeseen. Läheisten katujen raitioliikenteeseen saattaa tulla lyhytaikaisia katkoksia, kun
raitioteiden teknisten laitteiden keskuksia siirretään toiseen kohtaan,
mutta nämä työt pyritään tekemään mahdollisuuksien mukaan yötöinä.
Hankkeen kustannusten muodostuminen
Sörnäisten metroaseman lippuhallin perusparannuksen kustannukset
ovat hankesuunnitelman mukaisesti enintään 10 130 000 euroa.
Kustannusarvio on laadittu Helsingin hintatasoon joulukuu 2020 talonrakennuksen kustannustietokirjan mukaisella menettelyllä. Käytetty
Haahtela-indeksi on 103 rakennuskustannusindeksin ollessa 104,5
(2015 = 100).
Hankkeen suunnitteluun on käytetty vuoden 2020 loppuun mennessä
noin 320 000 euroa.
Vuodelle 2021 hankkeen kustannuksiksi on arvioitu 2 000 000 euroa,
vuodelle 2022 5 630 000 euroa ja vuodelle 2023 2 180 000 euroa.
Vuodelle 2021 arvioitu osuus kustannuksista on huomioitu HKL:n vuoden 2021 tulosbudjetissa. Vuosille 2022–2023 sijoittuvat kustannukset
otetaan huomioon HKL:n talousarvioiden laatimisessa kyseisille vuosille.
Hankkeen vaikutukset käyttötalouteen
Liiketilan osuus
Hankkeen kustannuksista kohdistuu liiketilojen muutostöihin noin 700
000 euroa.
Asematilan osuus
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Varsinaisen metroasematilan osuus on noin 9 400 000 euroa. Hanke
rahoitetaan lainarahoituksella ja hanke aiheuttaa 30 vuoden poistoajalla tasapoistoina 320 000 euron vuotuisen lisäyksen poistokustannuksiin.
Hankkeen on arvioitu lisäävän HKL:n tuloja ja tuovan kustannussäästöjä mm. kunnossapitotoiminnassa noin 900 000 euroa vuodessa.
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) perussopimuksen perusteella 50 % investoinnin poistoista (160 000 euroa/vuosi) ja 50 %
laskennallisista korkomenoista (30 vuoden aikana yhteensä 3 700 000
euroa, laskentakorko 5 %) voidaan laskuttaa HSL:ltä. HKL palauttaa
HSL:ltä laskuttamansa 50 % laskennallisen korkomenon ns. infran korkotulona kaupungille.
Loppuosa poistoista (noin 160 000 euroa vuodessa) ja investoinnin rahoittamisesta aiheutuvat todelliset 3 700 000 euron korkokulut lainaaikana (korkokanta 3 % ja laina-aika 25 vuotta) jäävät kaupungin
HKL:n infratukena maksettavaksi. Sörnäisten metroaseman lippuhallin
perusparannuksen vaikutus HKL:lle maksettavaan kaupungin tukeen
on keskimäärin 160 000 euroa vuodessa.
Lisäksi osa HSL:ltä laskutettavasta 50 % poisto-osuudesta ja 50 % laskennallisesta korosta kiertyy vuosittain käytön mukaisesti kaupungin
maksettavaksi HSL:n maksuosuuden kautta; noin 50 % poistoosuudesta ja laskennallisesta korosta katetaan lipputuloilla ja loppuosa
kohdistuu kuntaosuuteen. Sörnäisten metroaseman lippuhallin perusparannuksen HKL:n osuuden kokonaisvaikutus Helsingin kaupungin
käyttötalouteen arvioidaan olevan keskimäärin 320 000 euroa vuodessa (HSL:n maksuosuus ja HKL:n saama kaupungin tuki yhteensä).
Toimivalta
Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 3 kohdan mukaan kaupunginvaltuusto
päättää hankesuunnitelmista, joiden kustannusarvio ylittää 10 miljoonaa euroa.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550
timo.linden(a)hel.fi

Liitteet
1
2
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Muutoksenhaku
Kunnallisvalitus, valtuusto
Tiedoksi
Liikenneliikelaitos

Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 10.05.2021 § 352
HEL 2020-013980 T 10 06 00

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto hyväksyy Sörnäisten metroaseman lippuhallin perusparannuksen hankesuunnitelman siten, että hankkeen arvonlisäveroton enimmäishinta sisältäen suunnittelun, rakennustyöt sekä hankkeen aikaiset lisä- ja muutostyöt on 10 130 000 euroa (kustannustasossa joulukuu 2020).
Samalla jatkosuunnittelussa kaupunginhallitus kehotti kiinnittämään
huomiota aseman tilojen arkkitehtuuriin ja värisuunnitteluun. Metroasemalle tulee hankkia julkista taidetta, ja valaistuksen suunnittelussa
tulee kiinnittää erityistä huomiota viihtyisyyteen ja koettuun turvallisuuteen.
Käsittely
10.05.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
Vastaehdotus:
Reetta Vanhanen: Päätösehdotukseen lisäys:
Samalla jatkosuunnittelussa kaupunginhallitus kehottaa kiinnittämään
huomiota aseman tilojen arkkitehtuuriin ja värisuunnitteluun. Metroasemalle tulee hankkia julkista taidetta, ja valaistuksen suunnittelussa
tulee kiinnittää erityistä huomiota viihtyisyyteen ja koettuun turvallisuuteen.
Kannattaja: Veronika Honkasalo
Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Reetta Vanhasen vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.
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03.05.2021 Pöydälle
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550
timo.linden(a)hel.fi

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 02.03.2021 § 38
HEL 2020-013980 T 10 06 00

Esitys
Liikenneliikelaitoksen johtokunta esitti kaupunginhallitukselle Sörnäisten metroaseman lippuhallin perusparannuksen hankesuunnitelman
3.12.2020 hyväksymistä esityksen mukaan niin, että hankkeen arvonlisäveroton enimmäishinta yhteensä sisältäen suunnittelun, rakennustyöt
sekä hankkeen aikaiset lisä- ja muutostyöt on 10,13 milj. euroa hintatasossa joulukuu 2020.
Esittelijä
yksikön johtaja
Antti Nousiainen
Lisätiedot
Petteri Nieminen, projektipäällikkö, puhelin: 310 20928
petteri.nieminen(a)hel.fi
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§ 129
Vuokrausperiaatteiden määrittäminen eräille tonteille (Vuosaari ja
Suurmetsä)
HEL 2021-003017 T 10 01 01 02

Päätös
Kaupunginvaltuusto vahvisti:
 Vuosaaressa (Keski-Vuosaari) sijaitsevien asemakaavan muutokseen nro 12279 sisältyvien rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialueen tonttien 54154/1, 54074/3 ja kaavatontin
54075/2 vuokrausperiaatteet 31.12.2080 saakka sekä
 Suurmetsässä (Alppikylä) sijaitsevien asemakaavaan ja asemakaavamuutokseen nro 11370 sisältyvien asuinrakennusten korttelialueen tonttien 41302/14 ja 27 vuokrausperiaatteet 31.12.2075 saakka
liitteen 1 mukaisesti.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251
maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3

Vuokrausperiaatteet
Sijaintikartta Vuosaari
Sijaintikartta Alppikylä

Muutoksenhaku
Kunnallisvalitus, valtuusto
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Keski-Vuosaaren tontit
Asemakaava- ja tonttitiedot
Kaupunginvaltuuston 1.2.2017 § 56 hyväksymän ja 17.3.2017 voimaan
tulleen asemakaavan muutoksen nro 12279 mukaan tontit 54154/1,
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54074/3 sekä kaavatontti 54075/2 kuuluvat rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialueeseen (AR).
Tontin 54154/1 rakennusoikeus on 1 630 k-m² ja sen pinta-ala on 3 642
m². Tontin osoite on Lokkisaarentie 2a. Tontti on merkitty kiinteistörekisteriin 7.5.2020.
Tontin 54074/3 rakennusoikeus on 2 750 k-m² ja sen pinta-ala on 7 130
m². Tontin osoite on Punakiventie 8. Tontti on merkitty kiinteistörekisteriin 13.3.2020.
Kaavatontin 54075/2 rakennusoikeus on 1 420 k-m² ja sen pinta-ala on
3 197 m². Tontin osoite on Lokkisaarentie. Tonttia ei ole merkitty kiinteistörekisteriin.
Sijaintikartta ja asemakaavan ote ovat liitteenä 2.
Varauspäätökset
Kaupunginhallitus on 23.11.2015 § 1 141 päättänyt siirtää tontit
54154/1, 54074/3 ja 54075/2 jatkuvaan tonttihakuun.
Tonttipäällikkö on 29.3.2019 § 22 päättänyt varata tontit 54154/1 ja
54075/2 YIT Suomi Oy:lle 31.12.2020 saakka ehdolla, että varauksensaajan tulee toteuttaa tonteille vapaarahoitteisia ja sääntelemättömiä
omistusasuntoja.
Tonttipäällikkö on 29.3.2019 § 22 päättänyt varata tontin 54074/3 Pallas Rakennus Etelä-Suomi Oy:lle 31.12.2020 saakka ehdolla, että varauksensaajan tulee toteuttaa tontille vapaarahoitteisia ja sääntelemättömiä omistusasuntoja.
Lyhytaikainen vuokraus
Asuntotonttitiimin päällikkö päätti 6.4.2020 § 106 vuokrata kaavatontin
54075/2 ja tontin 54154/1 YIT Suomi Oy:n perustamalle yhtiölle Asunto
Oy Helsingin Punakivelle rakennusluvan hakemista varten ajalle
1.4.2020–31.3.2021. Tonteille valmistellaan uusia lyhytaikaisia vuokrauksia maanrakennustöiden suorittamista varten. Nämä vuokraukset
tulevat voimaan 1.5.2021 alkaen.
Tontit -yksikön päällikkö on 2.10.2020 § 200 päättänyt vuokrata tontin
54074/3 Pallas Kodit Oy:lle rakennusluvan hakemista varten ajalle
16.10.2020– 5.10.2021.
Vuokrausperiaatteet
Tonttien 54154/1 ja 54074/3 sekä kaavatontin 54075/2 vuosivuokra
määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu
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1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana vapaarahoitteisen omistusasuntotuotannon osalta 41 euroa (nykyarvo n. 810
euroa / ind. 1977).
Maanvuokran teoreettinen vaikutus asumiskustannuksiin on noin 3,24
euroa/kk/km².
Vuokranmäärityksen markkinaehtoisuus on varmistettu puolueetonta
arvioijaa käyttäen (GEM 1.7.2020). Arviolausunto on oheismateriaalissa.
Kaupunginvaltuuston päätöksen 1.10.1980 (asia nro 18) mukaan asuntotontin vuosivuokra on 4 % ja muiden tonttien 5 % tontin laskennallisesta hinnasta, mikä määräytyy tontin pääasiallisen käyttötarkoituksen
mukaan.
Vuosaaren alueelle laaditut maanvuokrasopimukset päättyvät pääsääntöisesti vuonna 2080. Vuokra-aika on siten noin 60 vuotta niin, että
vuokra-aika päättyy 31.12.2080.
Alppikylän tontit
Asemakaava- ja tonttitiedot
Kaupunginvaltuuston 30.8.2006 § 214 hyväksymän ja 13.10.2006 voimaan tulleen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen nro 11370
mukaan tontit kuuluvat asuinrakennusten korttelialueeseen (A-2). Korttelialueesta määräaloiksi erotetuilla tontin osilla saa olla omakotitaloja,
joilla saa olla yhteiskäyttöistä aluetta ja muita yhteisjärjestelyjä.
Tontin 41302/14 rakennusoikeus on 840 k-m² ja sen pinta-ala on 2 972
m². Tontin kiinteistötunnus on 91-41-302-14 ja osoite Tattarikatu 7h.
Tontti on merkitty kiinteistörekisteriin 26.5.2012.
Tontin 41302/27 rakennusoikeus on 980 k-m² ja sen pinta-ala on 2 824
m². Tontin kiinteistötunnus on 91-41-302-27 ja osoite Säkkikatu 19.
Tontti on merkitty kiinteistörekisteriin 26.5.2012.
Sijaintikartta ja asemakaavan ote ovat liitteenä 3.
Varauspäätös
Kiinteistölautakunta on 23.2.2017 § 895 päättänyt siirtää tontit
41302/14 ja 27 jatkuvaan hakuun.
Tonttipäällikkö on 16.10.2017 § 44 päättänyt varata tontin 41302/14
yksityishenkilöiden toimesta perustettavan asunto-osakeyhtiön lukuun
30.6.2019 saakka ehdolla, että varauksensaajan tulee toteuttaa tontille
vapaarahoitteisia ja sääntelemättömiä omistusasuntoja.
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Tonttipäällikkö on 16.10.2017 § 44 päättänyt varata tontin 41302/27
Sorcolor Oy:lle 30.6.2019 saakka ehdolla, että varauksensaajan tulee
toteuttaa tontille vapaarahoitteisia ja sääntelemättömiä omistusasuntoja.
Lyhytaikainen vuokraus
Asuntotonttitiimin päällikkö päätti 12.3.2020 § 58 vuokrata tontin
41302/14 As Oy Helsingin Alppihoville ajalle 16.3.2020–15.3.2021.
Asuntotonttitiimin päällikkö 14.1.2020 § 7 vuokrata tontin 41302/27 As
Oy Säkkikatu 19:lle ajalle 16.1.2020–15.1.2021.
Tonttien vuokrauksia on jatkettu asuntotontittiimin päällikön päätöksillä
(3.3.2021 § 50 ja 23.3.2021 § 41) ajalle 1.4.2021–30.9.2021 maanrakennustöiden suorittamista varten.
Vuokrausperiaatteet
Tonttien 41302/14 ja 41302/27 vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua
100 vastaavana kerrosneliömetrihintana vapaarahoitteisen omistusasuntotuotannon osalta 23 euroa (nykyarvo n. 455 euroa / ind. 1977).
Maanvuokran teoreettinen vaikutus asumiskustannuksiin on noin 1,82
euroa/kk/km².
Vuokranmäärityksen markkinaehtoisuus on varmistettu puolueetonta
arvioijaa käyttäen (GEM 1.7.2020). Arviolausunto on oheismateriaalissa.
Kaupunginvaltuuston päätöksen 1.10.1980 (asia nro 18) mukaan asuntotontin vuosivuokra on 4 % ja muiden tonttien 5 % tontin laskennallisesta hinnasta, mikä määräytyy tontin pääasiallisen käyttötarkoituksen
mukaan.
Alueelle laaditut maanvuokrasopimukset päättyvät pääsääntöisesti
vuonna 2075. Vuokra-aika on siten noin 55 vuotta niin, että vuokra-aika
päättyy 31.12.2075.
Toimivalta
Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 8 kohdan mukaan kaupunginvaltuusto
vahvistaa yli 30 vuoden pituisten maanvuokrasopimusten yleiset vuokrausperiaatteet.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
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Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251
maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3

Vuokrausperiaatteet
Sijaintikartta Vuosaari
Sijaintikartta Alppikylä

1

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 17 k)

Oheismateriaali

Muutoksenhaku
Kunnallisvalitus, valtuusto
Tiedoksi
Kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 10.05.2021 § 351
HEL 2021-003017 T 10 01 01 02

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto vahvistaa:
 Vuosaaressa (Keski-Vuosaari) sijaitsevien asemakaavan muutokseen nro 12279 sisältyvien rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialueen tonttien 54154/1, 54074/3 ja kaavatontin
54075/2 vuokrausperiaatteet 31.12.2080 saakka sekä
 Suurmetsässä (Alppikylä) sijaitsevien asemakaavaan ja asemakaavamuutokseen nro 11370 sisältyvien asuinrakennusten korttelialueen tonttien 41302/14 ja 27 vuokrausperiaatteet 31.12.2075 saakka
liitteen 1 mukaisesti.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251
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maria.nelskyla(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 30.03.2021 § 165
HEL 2021-003017 T 10 01 01 02

Lokkisaarentie 2a, Punakiventie 8, Tattarikatu 7h, Säkkikatu 19

Esitys
Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että
 kaupunki vahvistaa Helsingin Vuosaaressa (Keski-Vuosaari) sijaitsevien asemakaavan muutokseen nro 12279 sisältyvien rivitalojen
ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialueen tonttien (AR)
54154/1 ja 54074/3 sekä kaavatontin 54075/2 (AR) vuokrausperiaatteet 31.12.2080 saakka liitteen 1 mukaisesti.
 kaupunki vahvistaa Helsingin Suurmetsässä (Alppikylä) sijaitsevien
asemakaavaan ja asemakaavamuutokseen nro 11370 sisältyvien
asuinrakennusten korttelialueen tonttien (A-2) 41302/14 ja 27 vuokrausperiaatteet 31.12.2075 saakka liitteen 1 mukaisesti.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot
Elena Lukkarinen, kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 28998
elena.lukkarinen(a)hel.fi
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§ 130
Kiinteistö Oy Helsingin Lapponian asemakaavan muuttaminen (nro
12658)
HEL 2018-013050 T 10 03 03

Päätös
Kaupunginvaltuusto hyväksyi 4. kaupunginosan (Kamppi) korttelin 164
tontin 6. asemakaavan muutoksen 24.11.2020 päivätyn piirustuksen
nro 12658 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154
tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3
4

Asemakaavan muutoksen nro 12658 kartta, päivätty 24.11.2020
Asemakaavan muutoksen nro 12658 selostus, päivätty 24.11.2020,
päivitetty Kylk:n 24.11.2020 päätöksen mukaiseksi
Vuorovaikutusraportti 17.8.2020, täydennetty 24.11.2020
Osa päätöshistoriaa
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Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Kaavaratkaisun keskeinen sisältö
Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee yhtä tonttia Lapinlahdenkadun ja Lastenkodinkujan kulmassa, osoitteessa Lapinlahdenkatu
8. Kaavaratkaisu mahdollistaa uuden 7-kerroksisen asuinrakennuksen
rakentamisen matalan liiketilasiiven paikalle. Maantasokerroksen tilat
Lapinlahdenkadun puolella varataan edelleen liiketilakäyttöön. Lisärakentamisella saadaan lisää uusia asuntoja erinomaisten joukkoliikenneyhteyksien ääreen. Asunnot on tarkoitus toteuttaa vuokra-asuntoina.
Uudisosassa on asuntokerrosalaa 2 210 k-m² ja liiketilakerrosalaa 95 km². Voimassa olevaan asemakaavaan nähden rakennusoikeus kasvaa
1 388 k-m². Asukasmäärän lisäys on n. 50. Tontin tehokkuusluku on e=
2,5.
Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että kaupunkirakenne tällä kohdin täydentyy umpikortteliksi. Lapinlahdenkadun katutila muuttuu ja kaupunkikuvaan muodostuu uusi moderni kerrostuma.
Päätökset kaavaratkaisun pohjana
Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista mahdollistamalla täydennysrakentamista hyvien liikenneyhteyksien varrelle. Helsingin yleiskaavassa 2016 alue on kantakaupunkialuetta merkinnällä C2, jota kehitetään toiminnallisesti sekoittuneena
alueena. Maanalaisessa yleiskaavassa nro 11830 on tilavaraus raideliikennetunnelille. Kaavaratkaisu on em. yleiskaavojen mukainen.
Alueen lähtökohdat ja nykytilanne
Alue kuuluu Kampin sekoittuneeseen ja tiiviiseen kaupunkirakenteeseen. Kampin metroasemalle on alle 400 metriä ja vieressä sijaitsee
Lastenlehdon puisto sekä Ressun peruskoulu. Lähiympäristö Lapinlahdenkadun varrella koostuu pääasiassa 1900-luvun alkupuoliskolla rakennetuista, n. 5–7 kerroksisista asuinkerrostaloista.
Asemakaavan muutoksen kohteena olevalla tontilla nykyisin sijaitseva
kerrostalo on arkkitehti Ole Gripenbergin suunnittelema ja valmistunut
vuonna 1954. 7-kerroksiseen osaan liittyy matala liiketilasiipi. Tällä hetkellä kerrostalossa on majoitustilaa, josta vuokrataan kalustettuja asuntoja suhteellisen lyhytaikaiseen käyttöön. Lapinlahdenkadun puolella on
liiketiloja. Sisäpiha on avara ja valoisa.
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Alueella on voimassa asemakaava vuodelta 1976. Kaavan mukaan
tontti on asuinkerrostalojen korttelialuetta. Lastenkodinkujan puolella
suurin sallittu kerrosluku on 7 ja Lapinlahdenkadun puolella 4. Lisäksi
alueella on voimassa kaksi maanalaista asemakaavaa metrotunnelille.
Korttelialueet ovat yksityisomistuksessa. Kaavaratkaisu on tehty hakemuksen johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijan kanssa. Kaavoituksen vireillä ollessa hakijana ollut asunto-osakeyhtiö on
muutettu kiinteistöyhtiömuotoiseksi.
Kaavaratkaisun kustannukset
Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustannuksia.
Asemakaavamuutos nostaa tontin arvoa. Kaupunki saa yksityisessä
omistuksessa olevien tonttien osalta maankäyttökorvauksia. Maankäyttökorvauksista sovitaan maanomistajan kanssa käytävissä maapoliittisissa neuvotteluissa. Maankäyttösopimuksesta on päätetty tonttipäällikön päätöksellä 22.3.2021 ja maankäyttösopimus on allekirjoitettu
19.4.2021.
Vuorovaikutus kaavan valmisteluaikana
Liitteenä olevassa vuorovaikutusraportissa esitetään yhteenvedot kaavan valmisteluaikana saaduista viranomaisten kannanotoista ja osallisten mielipiteistä sekä vastineet niissä esitettyihin huomautuksiin.
Viranomaisyhteistyö
Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä kaupunkiympäristön toimialan eri tahojen lisäksi kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan kaupunginmuseon kanssa.
Kaupunginmuseon kannanotto osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
sekä valmisteluaineistosta kohdistui uudisosan kaupunkikuvallisiin vaikutuksiin. Viitesuunnitelmassa esitettyä rakennusta pidettiin liian korkeana ja sen katsottiin työntyvän voimakkaasti Lapinlahdenkadun katutilaan. Suunnitelman toivottiin ottavan paremmin huomioon tontin 1950luvulla rakennetun asuintalon. Kannanotoissa esitetyt asiat on otettu
huomioon kaavoitustyössä siten, että uudisosan suunnitelmasta on
poistettu katolla sijaitseva IV-konehuone. Lisäksi ylintä kerrosta on kavennettu hiukan siten, että se ei tule kiinni 1950-luvun osaan.
Kaupunginmuseon kanssa käytyjä neuvotteluja on kuvattu tarkemmin
vuorovaikutusraportissa.
Mielipiteet
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Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta kohdistuivat uudisrakennuksen liialliseen korkeuteen, vastapäisten asuntojen viihtyisyyden ja valoisuuden merkittävään vähenemiseen ja siten osakkeiden arvon alenemiseen. Lisäksi uudisosan katsottiin olevan poikkeava elementti Lapinlahdenkadun kaupunkikuvassa
sekä korkeuden että julkisivulinjan suhteen, rikkovan ehjän kokonaisuuden ja varjostavan katutilaa. Lisäksi mielipiteissä kiinnitettiin huomiota keskustan toiminnallisen kokonaisuuden ja riittävien liike- ja toimitilojen säilymiseen, pysäköintipaikkojen riittävyyteen ja liikenteen sujuvuuteen sekä rakennusaikana että sen jälkeen, koulu- ja päiväkotitilojen kapasiteetin ylittymiseen, hulevesien hallintaan ja katupuiden säilymiseen. Mielipiteissä haluttiin myös varmistaa, että kohteeseen toteutetaan asuinhuoneistoja huoneistohotellin tai muun majoitustilan sijaan.
Mielipiteet on otettu huomioon kaavoitustyössä siten, että uudisosan
suunnitelmasta on poistettu katolla sijaitseva IV-konehuone ja ylintä
kerrosta on hieman kavennettu. Katupuut edellytetään säilytettäviksi tai
uudelleenistutettaviksi. Tontilla edellytetään noudatettavan nk. Helsingin viherkerrointa, mikä osaltaan edesauttaa hulevesien hallintaa. Lapinlahdenkadun puolelle edellytetään sijoitettavaksi liiketilaa ja majoitustoiminta sallitaan ainoastaan tontin vanhaan osaan, joka jo nykyisellään toimii huoneistohotellina.
Kirjallisia mielipiteitä saapui 6 kpl.
Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo
Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 17.8.– 15.9.2020, mistä ilmoitettiin maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla.
Kaavaehdotuksesta tehtiin 4 muistutusta.
Muistutuksissa esitetyt huomautukset kohdistuivat edelleen uudisrakennuksen liialliseen korkeuteen sekä naapurikiinteistöjen katujulkisivuja räystäslinjasta poikkeamiseen, viihtyisyyden ja valoisuuden merkittävään vähenemiseen, sisäpihan rakentamiseen, hulevesien hallintaan ja
katupuiden säilymiseen. Lisäksi muistutuksissa tuotiin esiin tuulisuuden
lisääntyminen rakentamisen seurauksena sekä mahdolliset vaikutukset
lintujen olosuhteisiin. Lisäksi uudisrakennukselle ehdotettiin viherkattoa
tai harjakattoa.
Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaislausunnot seuraavilta tahoilta:
Helen Sähköverkko Oy, Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) sekä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kaupunginmuseo. Kaupunginmuseon
lausunnossa esitetyt huomautukset kohdistuivat uudisrakennuksen kerroskorkeuteen ja massoitteluun. Muilla viranomaisilla ei ollut huomautettavaa.
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Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen
Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuksesta
saaduista muistutuksista ja viranomaisten lausunnoista sekä vastineet
niissä esitettyihin huomautuksiin.
Kaavan tavoitteet huomioon ottaen kaavaehdotuksen muuttamista ei
ole pidetty tarkoituksenmukaisena esitetyistä huomautuksista huolimatta.
Arvioitaessa asemakaavan muutoksen vaikutuksia on päädytty siihen,
että ympäröivä kaupunkikuva kestää 7-kerroksisen rakennusmassan
sijoittamisen tontille, eikä uudisrakennus merkittävästi poikkea ympäröivän rakennuskannan korkeudesta. Valmisteluaineistoon on lisätty
alueleikkauskuva, jonka perusteella kaupunkikuvallisia vaikutuksia on
arvioitu. Kerrosten vähentäminen olisi ristiriidassa kaupungin asettamien täydennysrakentamisen tavoitteiden kanssa ja heikentäisi hakijan
mukaan uudisrakennuksen toteuttamisen edellytyksiä. Tontilla olevan,
huoneistohotellina toimivan asuintalon lähimmäksi uudisrakennusta tulevien asuntojen joidenkin ikkunoiden sijaintia on tutkittu siirrettäväksi,
samoin uusia ikkuna-aukotuksia Lapinlahdenkadun puolelle, mutta niitä
selvitetään lisää jatkosuunnittelussa.
Kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin ja muuhun aineistoon tehtiin
julkisen nähtävilläolon jälkeen muutoksia, jotka on esitetty yksityiskohtaisesti kaavaselostuksen viimeisessä luvussa. Ne on myös koottu tehdyt muutokset -liitteeseen.
Tarkemmat perustelut
Kaavaratkaisun vaikutukset ja tarkemmat perustelut ilmenevät liitteenä
olevasta asemakaavaselostuksesta.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154
tanja.sippola-alho(a)hel.fi
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Sijaintikartta
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Tiedoksi
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Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto
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Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 03.05.2021 § 318
HEL 2018-013050 T 10 03 03

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
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Kaupunginvaltuusto hyväksyy 4. kaupunginosan (Kamppi) korttelin 164
tontin 6. asemakaavan muutoksen 24.11.2020 päivätyn piirustuksen
nro 12658 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154
tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 24.11.2020 § 694
HEL 2018-013050 T 10 03 03

Hankenumero 3221_10

Esitys
Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle
 24.11.2020 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12658
hyväksymistä. Asemakaavan muutos koskee 4. kaupunginosan
(Kamppi) korttelin 164 tonttia 6.
Lisäksi lautakunta päätti
 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville
 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet valmisteluaikana
esitettyihin mielipiteisiin, kannanottoihin sekä julkisena nähtävilläoloaikana saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin. Päätösasiakirjat ja
vuorovaikutusraportti ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan
asiakaspalvelussa, Työpajankatu 8 (puh. 09 310 22111), sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko
www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
 ilmoittaa päätöksestään ja vuorovaikutusraportista muodostuvan
MRL 65 §:n mukaisen kunnan perustellun kannanoton niille kaavasta muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa
 kehottaa asemakaavoituspalvelua laskuttamaan hakijoilta kaavan
hyväksymisen jälkeen kaavan laatimis- ja käsittelykustannukset
seuraavasti:
o Asunto Oy Helsingin Lapponia: 6 000 euroa
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Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot
Sinikka Lahti, arkkitehti, puhelin: 310 37478
sinikka.lahti(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 11.06.2020 § 35
HEL 2018-013050 T 10 03 03

Päätös
Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12658 pohjakartan
kaupunginosassa 4 Kamppi. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.
Päätöksen perustelut
Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan kaupunkimittauspalvelut on valmistanut asemakaavan pohjakartan:
Asemakaavan numero: 12658
Kaupunginosa: 4 Kamppi
Kartoituksen työnumero: 15/2020
Pohjakartta valmistunut: 27.4.2020
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000
Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n
asettamat vaatimukset.
Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden
asiakkuusjohtaja on päätöksellä (4§/1.6.2017) siirtänyt hallintosäännön
16 luvun 8 § 2 momentin 7 kohdan toimivallan hyväksyä kaavoja varten
valmistetut pohjakartat kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat palvelukokonaisuuden kaupungingeodeetille sekä kartat ja paikkatiedot
-yksikön päällikölle.
Lisätiedot
Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31911
merja.kyyro(a)hel.fi
Suvi Uotila, kiinteistöinsinööri, puhelin: 09 310 29076
suvi.uotila(a)hel.fi
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§ 131
Pasilan Opastinsilta 8:n asemakaavan muuttaminen (nro 12683)
HEL 2019-000443 T 10 03 03

Päätös
Kaupunginvaltuusto hyväksyi 17. kaupunginosan (Pasila, Itä-Pasila)
korttelin 17018 asemakaavan muutoksen 13.4.2021 päivätyn piirustuksen 12683 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154
tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet
1
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5

Asemakaavan muutoksen nro 12683 kartta, päivätty 13.4.2021
Asemakaavan muutoksen nro 12683 selostus, päivätty 13.4.2021, päivitetty Kylk:n 20.4.2021 päätöksen mukaiseksi
Vuorovaikutusraportti päivätty 18.1.2021, täydennetty 13.4.2021 ja asukastilaisuuden muistio 26.11.2019
Osa päätöshistoriaa
Havainnekuva

Muutoksenhaku
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Otteet
Ote
Helen Oy
Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä
Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymä
Väylävirasto
Uudenmaan elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskus
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Kaavamuutoksen hakija

Liite 2
Liite 3
Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan,
rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Kaavaratkaisun keskeinen sisältö
Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee korttelia 17018, joka sijaitsee Itä-Pasilassa osoitteessa Opastinsilta 8. Kaavaratkaisu mahdollistaa nykyisen, mitoitukseltaan ja talotekniikaltaan vanhentuneen toimistorakennuksen korvaamisen uusilla hybridirakennuksilla, joiden alakerroksissa on liike- sekä toimistotiloja ja ylemmissä kerroksissa asuntoja.
Kaavaratkaisussa on erityisesti pyritty ratkaisemaan se, että täydennysrakentaminen toteutuu alueen kulttuuriarvot ja kaupunkiympäristölautakunnan hyväksymät Itä-ja Länsi-Pasilan kehittämisperiaatteet
huomioiden.
Uutta asuntokerrosalaa on noin 5 800 k-m², toimistokerrosalaa noin
3 850 k-m² ja liiketilakerrosalaa noin 1 950 k-m². Korttelitehokkuus eₖ=
3,98. (11 600 k-m2/2916 m2). Asukasmäärän lisäys on noin 170 henkilöä. Toimistotilan määrä vähenee noin 2 200 – 4 700 k-m².
Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että maantasokerrosten liiketilat elävöittävät Asemapäällikönkadun, Ratamestarinkadun ja Opastinsillan jalankulkuympäristöä, korttelissa säilyy toimitiloja ja asuntotuotantoa edistetään.
Päätökset kaavaratkaisun pohjana
Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista siten, että asuntotuotantoa edistetään toiminnallisesti sekoittuneella alueella tarjoten asukkaille samalla parempia lähipalveluita ja
hyödyntäen olemassa olevaa joukkoliikennettä. Helsingin yleiskaavassa 2016 alue on kantakaupunkialuetta merkinnällä C2. Kaavaratkaisu
on Helsingin yleiskaavan 2016 mukainen.
Hanke on kaupunkiympäristölautakunnan 8.10.2019 hyväksymien Itäja Länsi-Pasilan kehittämisperiaatteiden mukainen.
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Alueen lähtökohdat ja nykytilanne
Kortteli 17018 on toimistorakennusten korttelialuetta (KT) ja tällä hetkellä korttelissa sijaitsee vuonna 1974 valmistunut 6-kerroksinen toimistorakennus. Autopaikat sijaitsevat pihakannen alla olevassa paikoitushallissa. Rakennuksen on suunnitellut arkkitehti Ilmo Valjakka. Korttelin pohjoispuolella sijaitsee Eläketurvakeskuksen 12-kerroksinen toimistorakennus. Ympäristön muu rakennuskanta edustaa 1960- ja 70luvuille tyypillistä betonielementtiarkkitehtuuria. Rakennukset ovat pääosin 3–8 kerroksisia.
Alueella on voimassa asemakaava vuodelta 1983.
Helsingin kaupunki omistaa korttelialueen. Kaavaratkaisu on tehty hakemuksen johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijan
kanssa.
Kaavaratkaisun kustannukset
Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustannuksia.
Asemakaavamuutos nostaa alueen arvoa karkeasti arvioiden noin 10
milj. euroa ja kaupunki saa kaavan muutoksen johdosta vuokratuloa.
Vuorovaikutus kaavan valmisteluaikana
Liitteenä olevassa vuorovaikutusraportissa esitetään yhteenvedot kaavan valmisteluaikana saaduista viranomaisten kannanotoista ja osallisten mielipiteistä sekä vastineet niissä esitettyihin huomautuksiin.
Viranomaisyhteistyö
Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä kaupunkiympäristön toimialan eri tahojen lisäksi kaupunginmuseon kanssa.
Viranomaisten kannantotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä
valmisteluaineistosta kohdistuivat pelastustie- ja varatiejärjestelyihin,
maanalaisiin tiloihin ja palotekniseen suunnitelmaan (pelastuslaitos),
olemassa oleviin maanalaisiin viemäri- ja yhteiskäyttötunneleihin (Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY vesihuolto) ja
Opastinsilta 8 toimistorakennuksen säilyttämismahdollisuuksien selvittämiseen (kaupunginmuseo).
Kannanotoissa esitetyt asiat on otettu huomioon kaavoitustyössä siten,
että viitesuunnitelmia laativalle suunnittelijalle on toimitettu tieto kannanottojen olennaisesta sisällöstä, maanalaiset tunnelit on merkitty kaavakarttaan ja Kaupunginmuseon kanssa on neuvoteltu Opastinsilta 8:n
uudisrakennuksen kaupunkikuvallisesta ilmeestä.
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Mielipiteet
Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta kohdistuivat kaupunkilinnuston elinolojen turvaamiseen, uudisrakennusten kaupunkikuvallisesta sopivuudesta olemassa olevaan
1970-luvun rakennuskantaan ja rakennusvaiheen pölyn ja melunhallintaan. Mielipiteet on otettu huomioon kaavoitustyössä siten, että viitesuunnitelmia laativalle suunnittelijalle on toimitettu tieto kannanottojen
oleellisesta sisällöstä. Palautetta on käyty läpi hankkeen kanssa ja
suunnitelmaa on kehitetty OAS-vaiheen jälkeen. Kirjallisia mielipiteitä
saapui 3 kpl.
Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo
Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 18.1.– 16.2.2021, mistä ilmoitettiin maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla.
Kaavaehdotuksesta tehtiin 1 muistutus. Muistutuksessa esitetyt huomautukset kohdistuivat rakennusten lasipintojen haittoihin lintujen turvallisuuden kannalta ja kaupunkilinnuston pesäpaikkojen tarpeeseen.
Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaislausunnot seuraavilta tahoilta:
Helen Sähköverkko Oy, HSY, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) sekä kaupunginmuseo. Lausunnot kohdistuivat muutosalueella sijaitsevaan Helen Sähköverkko Oy:n muuntajaan, muutosalueen halki kulkevaan viemäritunneliin, rakennuksen meluntorjuntaan sekä nykyisen purettavaksi suunnitellun toimistorakennuksen kulttuurihistorialliseen arvoon ja Itä-Pasilan identiteettiin.
Kaupunginmuseo toteaa 17.2.2021 mm, että Ilmo Valjakan 1973-74
suunnitteleman toimistorakennuksen arkkitehtuuri on korkeatasoista, ja
että rakennus on yksi Itä-Pasilan rakennustaiteellisesti laadukkaimmista kohteista. Kohteella on rakennushistoriallista ja kulttuurihistoriallista
arvoa Itä-Pasilan alkuperäisen asemakaavan ihanteiden ilmentymänä.
Rakennus on osa kaupunkikuvallista kokonaisuutta, ja se yhdessä
Opastinsilta 6:n kanssa muodostaa tasapainoisen näkymän keskeisen
kävely-yhteyden Opastinsillan ja autoliikenteen Asemapäällikönkadun
varrella. Kaupunginmuseo pitää valitettavana ettei sen osallistumis- ja
arviointisuunnitelmasta
antamaa lausuntoa ole otettu riittävästi huomioon. Tämän johdosta
kaupunginmuseo ei puoltanut kaavaehdotusta, vaan katsoi, että täydennysrakentamisen suunnittelussa tulisi ympäristön ja kohteen arvot
ottaa paremmin huomioon.
Kaupunginhallitus katsoo kaavaselostukseen ja vuorovaikutusraporttiin
viitaten, että vaikka museon lausunnossa esitetty ajatus Itä-Pasilan alkuperäisestä identiteetistä tulevien asemakaavamuutosten lähtökohtaPostiosoite
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na on kannatettava, periaatteen tinkimätön soveltaminen voi nykytilanteessa johtaa toiminnallisesti puutteelliseen lopputulokseen. Rakennusten käyttötarkoitukset ja tietyllä vaihteluvälillä myös rakentamisen tehokkuus on pyritty sopeuttamaan nykyisiin, muuttuneisiin tarpeisiin.
Asemakaavan muutosehdotusta valmisteltaessa on alkuperäisiä suunnitteluperiaatteita tulkittu yleispiirteisemmin ja pyritty säilyttämään alueen keskeiset ominaispiirteet, kuten keskuksen hahmottuminen yhtenä
kokonaisuutena, monitasoiset kulkuväylät, ruutukaavan mittasuhteet ja
korttelijako. Sen sijaan rakennusten käyttötarkoitukset ja tietyllä vaihteluvälillä myös rakentamisen tehokkuus on pyritty sopeuttamaan nykyisiin, 1970-luvun tilanteesta muuttuneisiin tarpeisiin. Rakennuksen korjauskelpoisuutta ja muunnettavuutta tutkittiin, mutta selvityksen perusteella rakennusrungon mitoitus ei mahdollista nykyvaatimusten mukaisia toimistotiloja, eikä rakennus mm. kerroskorkeutensa vuoksi ole
muunnettavissa asunnoiksi.
ELY-keskus kiinnitti lausunnossaan huomiota kaavaehdotuksen mukaisen asuin- ja työpaikkarakentamisen korttelialueen korkeaan melutilanteeseen ja tuloilman puhtauden turvaaviin kaavamääräyksiin ja esitti
niihin lukuisia täsmennyksiä.
Kaupunginhallitus viittaa kaava-asiakirjoista ilmenevään selvitykseen,
jonka mukaan kaavassa on annettu riittävät määräykset liikenteen ympäristöhaittojen huomioon ottamiseksi ja jatkosuunnittelun ohjaamiseksi.
Lisäksi seuraavat tahot ilmoittivat, ettei ole lausuttavaa: Helen Oy, HSL
ja Väylävirasto (ent. Liikennevirasto).
Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen
Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuksesta
saaduista muistutuksista ja viranomaisten lausunnoista sekä vastineet
niissä esitettyihin huomautuksiin.
Kaavan tavoitteet huomioon ottaen, kaavaehdotusta ei ole tarkoituksenmukaista muuttaa julkisen nähtävilläolon yhteydessä esitettyjen
huomautusten johdosta.
Kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin ei tehty muutoksia julkisen
nähtävilläolon jälkeen. Aineistoon tehdyt muut täydennykset on esitetty
kaavaselostuksen viimeisessä luvussa.
Tarkemmat perustelut
Kaavaratkaisun vaikutukset ja tarkemmat perustelut ilmenevät liitteenä
olevasta asemakaavaselostuksesta.
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Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154
tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet
1
2

4
5

Asemakaavan muutoksen nro 12683 kartta, päivätty 13.4.2021
Asemakaavan muutoksen nro 12683 selostus, päivätty 13.4.2021, päivitetty Kylk:n 20.4.2021 päätöksen mukaiseksi
Vuorovaikutusraportti päivätty 18.1.2021, täydennetty 13.4.2021 ja asukastilaisuuden muistio 26.11.2019
Osa päätöshistoriaa
Havainnekuva

1
2
3
4

Sijaintikartta
Ilmakuva
Ilmakuva, Opastinsitla 1, 2 ja 8
Kaavamuutoshakemus 30.6.2019, Kiinteistö Oy Helsingi Opastinsilta 8

3

Oheismateriaali

Muutoksenhaku
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Otteet
Ote
Helen Oy
Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä
Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymä
Väylävirasto
Uudenmaan elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskus

Kaavamuutoksen hakija
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Otteen liitteet
Esitysteksti
Esitysteksti
Esitysteksti
Esitysteksti
Esitysteksti
Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan,
rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan,
rakennusjärjestyksen hyväksyminen
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Tiedoksi
Kaupunkiympäristölautakunta
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto
Kaupunginmuseo
Asemakaavoitus
Asemakaavoitus/Koski

Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 10.05.2021 § 350
HEL 2019-000443 T 10 03 03

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto hyväksyy 17. kaupunginosan (Pasila, Itä-Pasila)
korttelin 17018 asemakaavan muutoksen 13.4.2021 päivätyn piirustuksen 12683 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154
tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 20.04.2021 § 194
HEL 2019-000443 T 10 03 03

Hankenumero 4887_7

Esitys
Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle
 13.4.2021 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12683
hyväksymistä. Asemakaavan muutos koskee 17. kaupunginosan
(Pasila, Itä-Pasila) korttelia 17018.
Lisäksi lautakunta päätti
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 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville
 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet valmisteluaikana
esitettyihin mielipiteisiin, kannanottoihin sekä julkisena nähtävilläoloaikana saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin. Päätösasiakirjat ja
vuorovaikutusraportti ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan
asiakaspalvelussa, Työpajankatu 8 (puh. 09 310 22111), sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko
www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
 kehottaa asemakaavoituspalvelua laskuttamaan hakijoilta kaavan
hyväksymisen jälkeen kaavan laatimis- ja käsittelykustannukset
seuraavasti:
o Kiinteistö Oy Helsingin Opastinsilta 8,
c/o Taitokaari Property Management Oy: 10 000 euroa
13.04.2021 Pöydälle
Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot
Ville Purma, arkkitehti (asemakaavoitus), puhelin: 310 37261
ville.purma(a)hel.fi
Sakari Mentu, arkkitehti (rakennussuojelu), puhelin: 310 37217
sakari.mentu(a)hel.fi
Matti Neuvonen, diplomi-insinööri (melu ja ilmanlaatu), puhelin: 310 37311
matti.neuvonen(a)hel.fi
Oula Rahkonen, arkkitehti (kaupunkitila- ja maisemasuunnittelu), puhelin: 310 27273
oula.rahkonen(a)hel.fi
Aleksi Räisänen, liikenneinsinööri (liikenne- ja katusuunnittelu), puhelin: 310 37229
aleksi.raisanen(a)hel.fi
Ilkka Aaltonen, va. yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 36441
ilkka.aaltonen(a)hel.fi (maaomaisuuden kehittäminen ja
tontit)

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 04.12.2020 § 59
HEL 2019-000443 T 10 03 03

Päätös
Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12683 pohjakartan
kaupunginosassa 17 Pasila. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.
Päätöksen perustelut
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Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan kaupunkimittauspalvelut on valmistanut asemakaavan pohjakartan:
Asemakaavan numero: 12683
Kaupunginosa: 17 Pasila
Kartoituksen työnumero: 23/2020
Pohjakartta valmistunut: 18.8.2020
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000
Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n
asettamat vaatimukset.
Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden
asiakkuusjohtaja on päätöksellä (4§/1.6.2017) siirtänyt hallintosäännön
16 luvun 8 § 2 momentin 7 kohdan toimivallan hyväksyä kaavoja varten
valmistetut pohjakartat kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat palvelukokonaisuuden kaupungingeodeetille sekä kartat ja paikkatiedot
-yksikön päällikölle.
Lisätiedot
Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31911
merja.kyyro(a)hel.fi
Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31883
timo.tolkki(a)hel.fi
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§ 132
Suutarilan Tapulikaupungin Kämnerintien asemakaavan muuttaminen (12653)
HEL 2018-006608 T 10 03 03

Päätös
Kaupunginvaltuusto hyväksyi 40. kaupunginosan (Suutarila, Tapulikaupunki) korttelin 40134 tontin 3 ja katualueiden asemakaavan muutoksen 27.10.2020 päivätyn piirustuksen nro 12653 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154
tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3
4
5

Asemakaavan muutoksen nro 12653 kartta, päivätty 27.10.2020
Asemakaavan muutoksen nro 12653 selostus, päivätty 27.10.2020,
päivitetty Kylk:n 27.10.2020 päätöksen mukaiseksi
Liikennesuunnitelma (piir.nro 7046)
Vuorovaikutusraportti 23.6.2020, täydennetty 27.10.2020 ja asukastilaisuuden muistio 7.11.2018
Päätöshistoria

Muutoksenhaku
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Otteet
Ote
Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymä
Uudenmaan elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskus
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Esitysteksti
Esitysteksti
Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan,
rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Liite 1
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Liite 3
Liite 4
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Kaavamuutoksen hakija

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan,
rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Kaavaratkaisun keskeinen sisältö
Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee Kämnerintien varteen
suunniteltua asuntojen täydennysrakentamista. Suunnitelmassa korvataan nykyiset kolme kaksikerroksista kerrostaloa kahdella 5- ja 8 kerroksisella asuinkerrostalolla.
Kaavaratkaisu mahdollistaa nykyisiä korkeampien ja esteettömien
asuinkerrostalojen täydennysrakentamisen olemassa olevaan kaupunkirakenteeseen hyvien palvelujen ja liikenneyhteyksien äärelle. Tontin
käytössä on huomioitu viereinen korttelin yhteiskäytössä oleva alue, jota voi käyttää vapaa-aikaan, leikkiin ja oleskeluun.
Uutta asuntokerrosalaa on 2 650 k-m². Asukasmäärän lisäys on noin
75 asukasta. Tonttitehokkuus on noin e=1,7.
Kaavaratkaisun yhteydessä on laadittu liikennesuunnitelma (piir.nro
7046), jonka mukaan Kämnerintiellä järjestetään liikenne vastaamaan
uutta maankäyttöä. Ajorataa levennetään hieman.
Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että kävelyetäisyydellä Puistolan asemasta sijaitsevan alueen asukasmäärä kasvaa
ja alueen 1970–80 luvun vaihteen rakennuskantaa voidaan uudistaa.
Korttelialueet ovat yksityisomistuksessa. Kaavaratkaisu on tehty hakemuksen johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijan kanssa.
Päätökset kaavaratkaisun pohjana
Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista mahdollistamalla uutta, esteetöntä täydennysrakentamista hyvien
liikenneyhteyksien varrelle. Helsingin yleiskaavassa 2016 alue kuuluu
asuntovaltaiseen alueeseen merkinnöin A2 ja A3. Kaavaratkaisu on
Helsingin yleiskaavan 2016 mukainen.
Alueen lähtökohdat ja nykytilanne
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Alueella on voimassa asemakaava nro 9225 (vahvistettu 30.3.1987).
Kaavan mukaan Kämnerintien katualueen varrella oleva tontti on
asuinkerrostalojen, rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten
korttelialuetta.
Korttelialueet ovat yksityisomistuksessa. Kaavaratkaisu on tehty hakemuksen johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijan kanssa.
Kaavaratkaisun kustannukset
Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustannuksia
asemakaava-alueen osalta. Kaavamuutoksen yhteydessä on laadittu
kaava-alueeseen rajautuva Kämnerintien liikennesuunnitelma, jonka toteuttamisen kustannusarvio on 160 000 euroa.
Asemakaavamuutos nostaa tontin arvoa ja kaupunki saa osan arvonnoususta maankäyttösopimuksen kautta. Maankäyttösopimuksesta ja
kiinteistökaupan esisopimuksesta on päätetty tonttipäällikön päätöksellä 12.3.2021 ja sopimus on allekirjoitettu 19.4.2021.
Vuorovaikutus kaavan valmisteluaikana
Liitteenä olevassa vuorovaikutusraportissa esitetään yhteenvedot kaavan valmisteluaikana saaduista viranomaisten kannanotoista ja osallisten mielipiteistä sekä vastineet niissä esitettyihin huomautuksiin.
Viranomaisyhteistyö
Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä kaupunkiympäristön toimialan eri tahojen lisäksi seuraavien viranomaistahojen
kanssa: Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto ja Helen
Sähköverkko Oy.
Viranomaisten kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä
valmisteluaineistosta kohdistuivat siihen, että aluetta palvelevat tontilla
40134/7 sijaitsevat vesihuoltolinjat sekä linjan päässä oleva paloposti
tulee ottaa huomioon kaavoituksessa ja rakennusten suunnittelussa.
Aluetta palvelevat yleiset vesijohdot ja viemärit on rakennettu valmiiksi.
Muutosehdotus ei edellytä vesihuollon lisärakentamista eikä rakennettujen vesihuoltolinjojen siirtämistä.
Kannanotoissa esitetyt asiat on otettu huomioon kaavoitustyössä.
Vastine kannanottoon on esitetty vuorovaikutusraportissa.
Mielipiteet
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Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta kohdistuivat rakennusten liian suureen korkeuteen, viihtyisyyden laskuun ja lisääntyvän vuokra-asumisen aiheuttamiin häiriöihin
ympäristölleen, liikenteen lisääntymiseen, osallistamisen määrään ja
laatuun, jatkoselvitystarpeeseen ja kehitysehdotuksiin.
Mielipiteet on otettu huomioon kaavoitustyössä siten, että rakennusmassoittelua on kehitetty kaupunkikuvan, näkymien ja valoisuusolosuhteiden parantamiseksi. Kerroslukua on pienennetty ja etäisyyttä pohjoispuolen naapuriin on kasvatettu sijoittamalla molemmat rakennukset
Kämnerintien varteen. Rakennuksista on muokattu kaupunkikuvallisesti
laadukas kokonaisuus.
Kirjallisia mielipiteitä saapui 13 kpl.
Vastineet mielipiteisiin on esitetty vuorovaikutusraportissa.
Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo
Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 23.6.– 21.8.2020, mistä ilmoitettiin maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla. Kesälomakauteen sijoittuvan nähtävilläolon jatkamisesta ilmoitettiin 29.6.2020.
Kaavaehdotuksesta tehtiin 5 muistutusta. Nähtävilläoloajan ulkopuolella saapui 1 kirje.
Muistutuksissa esitetyt huomautukset kohdistuivat: Osallistumismahdollisuuksiin, kaupunkikuvaan ja rakentamisen määrään, vaikutuksiin
naapurustoon, hiilijalanjälkeen, leikki- ja oleskelutiloihin, autopaikkoihin,
liikenteeseen ja sen häiriöihin, katuvihreään, lumitiloihin, yhteispihan
järjestelyihin sekä purku- ja rakennustyön häiriöihin. Kirjeessä esitetyt
huomautukset kohdistuivat alueelliseen suunnitteluun.
Osa huomautuksista kohdistui varsinaista Kämnerintien kaavamuutosta
laajempiin suunnitteluasioihin: Tapulikaupungin kaupunkirakenteeseen
ja alueelliseen maankäyttöön, kuten asuinrakentamiseen, liikenteen järjestämiseen, palveluiden sijoittumiseen sekä puistojen, koulujen, päiväkotien ja leikkipuiston sijoittumiseen.
Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaislausunnot seuraavilta tahoilta:
Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) ja Helen Sähköverkko Oy.
HSY:n mukaan aluetta palvelevat yleiset vesijohdot ja viemärit on rakennettu valmiiksi ja sijaitsevat tontilla 40134/7. Olemassa olevat vesihuoltolinjat sekä linjan päässä oleva paloposti tulee huomioida rakennusten suunnittelussa. Kaava-alueen ulkopuolelle sijoittuvan Kämnerintien liikennesuunnitelmaan liittyvä kadun leventäminen saattaa aiheuttaa muutostarvetta olemassa oleviin hulevesikaivoihin. Suunnitelmat tuPostiosoite
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lee hyväksyttää HSY:llä. Kaupungin hulevesistrategian mukaisesti tulee
selvittää alueella muodostuvien hulevesien imeytys- ja viivytysmahdollisuudet ja huomioida niiden vaatimat tilavaraukset. Helen sähköverkko
Oy:llä ei ollut huomautettavaa muutosehdotuksesta.
Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen
Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuksesta
saaduista muistutuksista ja viranomaisten lausunnoista sekä vastineet
niissä esitettyihin huomautuksiin.
Kaavan tavoitteet huomioon ottaen, kaavaehdotusta ei ole tarkoituksenmukaista muuttaa julkisen nähtävilläolon yhteydessä esitettyjen
huomautusten johdosta.
Kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin ei tehty muutoksia julkisen
nähtävilläolon jälkeen. Kaavaselostusta täydennettiin suunnittelu- ja
käsittelyvaiheiden osalta.
Tarkemmat perustelut
Kaavaratkaisun vaikutukset ja tarkemmat perustelut ilmenevät liitteenä
olevasta asemakaavaselostuksesta.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154
tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet
1
2

5

Asemakaavan muutoksen nro 12653 kartta, päivätty 27.10.2020
Asemakaavan muutoksen nro 12653 selostus, päivätty 27.10.2020,
päivitetty Kylk:n 27.10.2020 päätöksen mukaiseksi
Liikennesuunnitelma (piir.nro 7046)
Vuorovaikutusraportti 23.6.2020, täydennetty 27.10.2020 ja asukastilaisuuden muistio 7.11.2018
Päätöshistoria

1
2
3
4
5

Sijaintikartta
Ilmakuva
Muistutukset
Asemakaavan muutoshakemus, Kämnerintie 8
Asunto Oy Kämnerintie 8 maankäyttösopimus (12653)

3
4

Oheismateriaali

Muutoksenhaku
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyPostiosoite
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väksyminen
Otteet
Ote
Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymä
Uudenmaan elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskus

Kaavamuutoksen hakija

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

Tiedoksi
Kaupunkiympäristölautakunta
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto
Asemakaavoitus
Asemakaavoitus/Koski

Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 03.05.2021 § 319
HEL 2018-006608 T 10 03 03

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto hyväksyy 40. kaupunginosan (Suutarila, Tapulikaupunki) korttelin 40134 tontin 3 ja katualueiden asemakaavan muutoksen 27.10.2020 päivätyn piirustuksen nro 12653 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
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Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154
tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 27.10.2020 § 631
HEL 2018-006608 T 10 03 03

Hankenumero 0742_56, 7046

Esitys
Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle
 27.10.2020 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12653
hyväksymistä. Asemakaavan muutos koskee 40. kaupunginosan
(Suutarila, Tapulikaupunki) korttelin 40134 tonttia 3 ja katualueita.
Lisäksi lautakunta päätti
 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville
 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet valmisteluaikana
esitettyihin mielipiteisiin, kannanottoihin sekä julkisena nähtävilläoloaikana saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin sekä nähtävilläoloajan ulkopuolella kirjallisesti esitettyihin mielipiteisiin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelussa, Työpajankatu 8 (puh. 09
310 22111) sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko
www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
 ilmoittaa päätöksestään ja vuorovaikutusraportista muodostuvan
MRL 65 §:n mukaisen kunnan perustellun kannanoton niille kaavasta muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa
 kehottaa asemakaavoituspalvelua laskuttamaan hakijoilta kaavan
hyväksymisen jälkeen kaavan laatimis- ja käsittelykustannukset
seuraavasti:
o Asunto Oy Helsingin Kämnerintie 8, c/o Taitokaari Oy:
6 000 euroa
Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot
Joakim Kettunen, arkkitehti, puhelin: 310 37289
joakim.kettunen(a)hel.fi
Heikki Salko, liikenneinsinööri, puhelin: 310 26548
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heikki.salko(a)hel.fi
Johanna Himberg, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 21806
johanna.himberg(a)hel.fi
Jarkko Nyman, insinööri, puhelin: 310 37094
jarkko.nyman(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 06.10.2020 § 47
HEL 2018-006608 T 10 03 03

Päätös
Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12653 pohjakartan
kaupunginosassa 40 Suutarila. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.
Päätöksen perustelut
Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan kaupunkimittauspalvelut on valmistanut asemakaavan pohjakartan:
Asemakaavan numero: 12653
Kaupunginosa: 40 Suutarila
Kartoituksen työnumero: 39/2019
Pohjakartta valmistunut: 2.10.2020 Uusinta (ensitilaus 2019)
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000
Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n
asettamat vaatimukset.
Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden
asiakkuusjohtaja on päätöksellä (4§/1.6.2017) siirtänyt hallintosäännön
16 luvun 8 § 2 momentin 7 kohdan toimivallan hyväksyä kaavoja varten
valmistetut pohjakartat kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat palvelukokonaisuuden kaupungingeodeetille sekä kartat ja paikkatiedot
-yksikön päällikölle.
Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus
Kaupunkimittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö
13.03.2020 § 16
Lisätiedot
Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31911
merja.kyyro(a)hel.fi
Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31883
timo.tolkki(a)hel.fi
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§ 133
Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmän ryhmäaloite lasten
ja nuorten monialaisesta matalan kynnyksen hyvinvointityöstä ja
mielenterveyspalveluista
HEL 2020-010665 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginvaltuusto katsoi ryhmäaloitteen loppuun käsitellyksi.
Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:
Valtuusto edellyttää, että sote-toimiala ja nuorisopalvelut selvittävät mahdollisuudet yhteistyölle erityisesti varhaisnuorille suunnattavan jalkautuvan työn uusien toimintamallien kehittämiseksi.
Samalla tulee selvittää myös yhteistyön mahdollisuuksia järjestöjen kanssa. (Tuomas Rantanen)
Käsittely
Valtuutettu Tuomas Rantanen ehdotti valtuutettu Silja Borgarsdóttir
Sandelinin kannattamana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:
Valtuusto edellyttää, että sote-toimiala ja nuorisopalvelut selvittävät mahdollisuudet yhteistyölle erityisesti varhaisnuorille suunnattavan jalkautuvan työn uusien toimintamallien kehittämiseksi.
Samalla tulee selvittää myös yhteistyön mahdollisuuksia järjestöjen kanssa.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi ensin yksimielisesti kaupunginhallituksen
ehdotuksen.
1 äänestys
Valtuutettu Tuomas Rantasen ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus EI
JAA-ehdotus: Valtuusto edellyttää, että sote-toimiala ja nuorisopalvelut
selvittävät mahdollisuudet yhteistyölle erityisesti varhaisnuorille suunnattavan jalkautuvan työn uusien toimintamallien kehittämiseksi. Samalla tulee selvittää myös yhteistyön mahdollisuuksia järjestöjen kanssa.
EI-ehdotus: Vastustaa
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Jaa-äänet: 82
Alviina Alametsä, Maija Anttila, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Katju Aro, Eva Biaudet, Silja Borgarsdottir Sandelin, Jussi
Chydenius, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Tuula
Haatainen, Mia Haglund, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Atte Harjanne,
Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen,
Veronika Honkasalo, Abdirahim Husu Hussein, Nuutti Hyttinen, Ville
Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara,
Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Tapio Klemetti, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Kauko Koskinen, Heimo Laaksonen,
Anna Laine, Johanna Laisaari, Petra Malin, Otto Meri, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Dani Niskanen, Mia Nygård-Peltola, Maria Ohisalo, Hannu Oskala, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Terhi
Peltokorpi, Petrus Pennanen, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Mari
Rantanen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura
Rissanen, Wille Rydman, Suldaan Said Ahmed, Mirita Saxberg, Daniel
Sazonov, Satu Silvo, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Juhani Strandén, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Pilvi Torsti,
Matias Turkkila, Ulla-Marja Urho, Reetta Vanhanen, Laura Varjokari,
Juhana Vartiainen, Mauri Venemies, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa,
Anna Vuorjoki, Ozan Yanar
Ei-äänet: 0
Tyhjä: 2
Sirpa Asko-Seljavaara, Jan Vapaavuori
Poissa: 1
Harry Bogomoloff
Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Tuomas Rantasen ehdottaman toivomusponnen.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet
1
2

Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmän ryhmäaloite
Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmän ryhmäaloite suomeksi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä esittää ryhmäaloitteessaan lasten ja nuorten monialaisen matalan kynnyksen hyvinvointityön
ja mielenterveyspalvelujen vahvistamista.
Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen ovat olleet kaupunkistrategian 2017-2021 keskeisiä tavoitteita.
Hyvinvointisuunnitelman keskeisimpiä tavoitteita on mielenterveyden ja
hyvinvoinnin edistäminen ja tavoitetta toteutetaan kaikkien toimialojen
yhteistyönä. Mielenterveyden ja hyvinvoinnin kokonaisvaltainen huomioiminen eri toimialoilla ja yhteiskunnallisilla tasoilla on myös kansallisen mielenterveysstrategian lähtökohta.
Kuluneella strategiakaudella on otettu käyttöön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen HYTE-ohjausrakenne ja sen osana mm. lasten ja
nuorten LANU-verkosto, lasten ja nuorten palvelujen integraatioryhmä,
nuorten ohjaus- ja palveluverkosto sekä oppilashuollon ohjausryhmä.
Näiden ryhmien tehtävänä on mm. edistää lasten ja nuorten terveyttä ja
hyvinvointia sekä palvelujen yhteensovittamista.
Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen palveluketjuja on työstetty
laajassa yhteistyössä HUSin , kasvatuksen ja koulutuksen, kulttuurin ja
vapaa-ajan sekä sosiaali- ja terveystoimen kesken. Menossa on toimeenpanovaihe, jonka aikana vahvistetaan mielenterveyteen ja hyvinvointiin liittyvää osaamista kaikilla toimialoilla.
Palveluketju on toimijoiden yhteinen työkalu, jolla varmistetaan poikkihallinnollinen yhteistyö palveluketjun johtamisessa, ennaltaehkäisevän
tuen tarjoamisessa sekä lasten ja nuorten mielenterveyden hoidossa.
Osana palveluketjutyötä otetaan käyttöön toimialojen yhteinen huolen
tunnistamisen ja puheeksioton väline, CA (Common Approach) -malli,
sekä matalan kynnyksen palvelumalli, joilla varmistetaan oikeaaikainen apu ja toimijoiden välinen yhteistyö.
Mielenterveysongelmiin liittyvää varhaista tukea ja perustason hoitoa
vahvistetaan lisäämällä näyttöön perustuvien psykososiaalisten interventioiden käyttöä esimerkiksi kouluterveydenhuollossa, oppilashuollon
psykologi- ja kuraattoripalveluissa sekä nuorisotyössä. Nuorten mielenterveyspalveluja on vahvistettu lisäämällä nuorisoaseman resursseja
sekä perustamalla kaksi matalan kynnyksen mielenterveyspalvelupistettä Mieppiä. Nuorisoaseman toimintaa laajennetaan edelleen ja per-
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hekeskuksen yhteyteen perustetaan perustason lasten mielenterveyspalveluyksikkö lastenpsykiatrisen tiimin tehtäviä laajentamalla.
Oppilashuollossa on kehitetty matalan kynnyksen malli, jossa apua ja
tukea pyritään ensisijaisesti tarjoamaan koulussa. Kuraattorit ovat sosiaalihuollon ammattilaisia ja voivat toimia yhteistyössä perhekeskuksen
psykososiaalisen tuen toimijoiden kanssa yksittäisen lapsen ja nuoren
tilanteen niin vaatiessa. Ehkäisevä yhteisöllinen työ on ensisijainen oppilashuollon toimintamuoto koulussa ja se edistää oppilaiden osallisuutta, terveyttä ja hyvinvointia.
Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla on jatkuvana strategisena tavoitteena henkilökunnan osaamisen ja taitojen vahvistaminen. Tarjolla
on ollut toimialat ylittäviä jatkokoulutuksia mielenterveysosaamisen
vahvistamiseksi, erityiskasvatusosaamista ja ongelmien varhaisen tunnistamisen vahvistamista. Lisäksi henkilökunnan taitoja vahvistetaan
erilaisten kehitysprojektien avulla, esim. moniammatillisessa Koulu kaikille -kokonaisuudessa, syrjäytymistä vähentävässä Mukanaohjelmassa (kärkihanke) sekä kiusaamisen vastaisessa KVO13ohjelmassa.
Etelä-Suomen aluehallintoviraston avustuksella kaupungin nuorisopalvelut on aloittanut kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa uuden
koulunuorisotyöhankkeen. Sen tavoitteena on turvata nuorten yhdenvertaisia mahdollisuuksia arjen ja koulunkäynnin sujumiseen, vähentää
yksinäisyyttä ja turvattomuutta sekä edistää mielen hyvinvointia.
Kuluvana vuonna kaupunkiyhteisenä tavoitteena on edistää lasten ja
nuorten hyvinvointia, ehkäistä yksinäisyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä
lisäämällä monipuolisia harrastusmahdollisuuksia koulupäivien yhteyteen. Tähän kehitetään parhaillaan Islannin mallin pohjalta Helsingin
harrastamisen mallia. Tarkoitus on saada Helsingin alueella kaikille
lapsille, nuorille ja heidän perheilleen harrastamisen malli kouluihin,
yhdistää lasten ja nuorten kuuleminen ja osallisuus, hyvien toimintamallien luominen ja kehittäminen, yhteistyö koulujen, kaupungin palvelujen ja harrastusta tarjoavien tahojen kanssa sekä palvelutuotannon
koordinaatio ja harrastusmahdollisuuksista viestiminen.
Yhdessä nuorten kanssa on tarkoitus kehittää keskustakirjasto Oodiin
suunniteltua nuorten matalan kynnyksen tukea ja keskustelumahdollisuuksia aikuisen kanssa lisäävää avointa nuorisotilaa.
Asiasta on saatu sosiaali- ja terveyslautakunnan, kasvatus- ja koulutuslautakunnan sekä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunnot. Vastaus on lausuntojen mukainen.
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Hallintosäännön 30 luvun 12 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi ryhmäaloitteen, jonka on allekirjoittanut enemmän kuin puolet valtuustoryhmän jäsenistä ja joka on
otsikoitu ryhmäaloitteeksi.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet
1
2

Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmän ryhmäaloite
Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmän ryhmäaloite suomeksi

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria
Kaupunginvaltuusto 05.05.2021 § 106
HEL 2020-010665 T 00 00 03

Päätös
Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 19.04.2021 § 269
HEL 2020-010665 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto katsoo ryhmäaloitteen loppuun käsitellyksi.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
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Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 09.02.2021 § 21
HEL 2020-010665 T 00 00 03

Lausunto
Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi seuraavan lausunnon koskien
Ruotsalaisen kansanpuolueen jättämää ryhmäaloitetta:
RKP:n valtuustoryhmä ehdottaa erinäisiä toimenpiteitä toimialarajat ylittävän hyvinvointityön ja mielenterveyspalvelujen mahdollistamiseksi,
muun muassa lisäämällä varhaiskasvatuksen ja koulujen henkilöstöresursseja.
Kasvatus- ja koulutuslautakunta suhtautuu periaatteessa myönteisesti
ehdotukseen, mutta haluaa tuoda esille seuraavat näkökohdat:
Työntekijöiden mielenterveysosaamisen vahvistaminen
Työntekijöiden osaamisen ja taitojen vahvistaminen on kasvatuksen ja
koulutuksen toimialan jatkuva strateginen tavoite. Helsingin kaupunki
tarjoaa tällä hetkellä toimialarajat ylittäviä jatkokoulutuksia mielenterveysosaamisen vahvistamiseksi. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
pyrkii jatkuvasti lisäämään kouluhenkilökunnan erityiskasvatusosaamista sekä tarjoamaan työkaluja ongelmien varhaisen tunnistamisen vahvistamiseksi ja olemassa oleviin hoitopolkuihin liittyvän osaamisen lisäämiseksi.
Tämän lisäksi henkilökunnan osaamista ja taitoja vahvistetaan erilaisten kehitysprojektien ja kokonaisuuksien avulla, esim.:
 Inklusiivinen koulu, jossa kehitetään Koulu kaikille -konseptia moniammatillisesta näkökulmasta.
 Mukana-ohjelma, joka on yksi strategiajakson kärkihankkeista ja jolla pyritään vähentämään epätasa-arvoa sekä lasten / nuorten syrjäytymistä.
 Kiusaamisen vastainen ohjelma (KVO13), joka käsittää 13 kiusaamisen vastaista toimenpidettä sekä ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä
että kiusaamistilanteen aikana tai jälkeen toteutettavia toimenpiteitä.
Mainituissa kehityskokonaisuuksissa tarkistetaan jo olemassa olevia
prosesseja ja rakenteita, jotta yksiköiden toimintaa voitaisiin tukea paremmin. Lisäksi koulujen johtoa ja muuta henkilökuntaa jatkokoulutePostiosoite
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

Pöytäkirja

9/2021

52 (531)

Asia/10
19.05.2021

taan, sekä tuotetaan tukiaineistoa, jotta kouluilla olisi paremmat edellytykset tukea kaikkia oppilaita näiden yksilöllisten tarpeiden mukaisesti.
Viime vuosina hyvinvointiasiat ovat olleet vahvasti keskiössä kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla. Mainittakoon, että ruotsinkielisessä palvelukokonaisuudessa on järjestetty kaikilla toiminta-alueilla henkilökunnan hyvinvointipäiviä, joissa lasten, oppilaiden, opiskelijoiden sekä
henkilökunnan hyvinvointia eri tasoilla on käsitelty, sekä järjestetty erilaisia jatkokoulutuksia henkilökunnan osaamisen vahvistamiseksi mainituilla osa-alueilla.
Toimialarajat ylittävää yhteistyötä mielenterveyden sekä johdon hyvinvointi- ja mielenterveysjohtamisen edistämiseksi
Helsingissä kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla lasta ja nuorta tuetaan heidän yksilöllisten tarpeidensa mukaisesti. Tukitoimenpiteitä
suunnitellaan moniammatillisesti ja poikkihallinnollisia ohjausryhmiä ja
verkostoja on perustettu. Verkostokokouksissa ovat mukana ne, jotka
osallistuvat lapsen tai nuoren hoitoon, huolenpitoon sekä kasvatukseen
ja koulutukseen.
Sosiaali- ja terveystoimiala sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
ovat tiivistäneet yhteistyötään sekä parantaneet lapsille ja nuorille
suunnattuja mielenterveyspalveluita, mm. järjestämällä yhteisiä keskusteluita sekä panostamalla kehitystyöhön johtaja- ja päällikkötasolla. On
perustettu yhteisiä työryhmiä johtamisen sekä yhteisen kehitystyön
edistämiseksi. Esimerkkeinä mainittakoon seuraavat työryhmät:
 Palvelujen integraatioryhmä, joka on mallintanut mielenterveysongelmista kärsiville lapsille ja nuorille suunnattua palveluketjua (Lasten ja nuorten mielenterveysongelmien palveluketjumallinnus). Kyseisessä mallinnuksessa todetaan, että mallinnetun palvelun saatavuus sekä ruotsin että suomen kielellä tulee turvata.
 VIP-verkosto, joka edistää vaativan erityistuen ohjaus- ja palveluverkkojen kehittämistä.
Poikkihallinnollinen työ on tärkeä osa edellä mainittuja kärkihankkeita ja
kehityskokonaisuuksia. Epätasa-arvon sekä syrjäytymisen vähentämiseen tähtäävään hankkeeseen osallistuu muun muassa kasvatuksen ja
koulutuksen toimiala, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, sosiaali- ja terveyden toimiala sekä kaupunginkanslian elinkeino-osasto.
Sujuvalla yhteistyöllä sekä hyvällä johtamisella on suuri merkitys myös
tältä osin. Selkeät prosessit ja selkeä vastuunjako ovat perusedellytyksiä sille, että asiakkaalle voidaan taata asianmukaiset palvelut. Joltain
osin tarvittaneen myös lisäresursseja.
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Oppilashuoltohenkilökunnan ja koulunuorisotyöntekijöiden lisääminen
Oppilashuoltohenkilökunnan määrästä päätettäessä lähtökohtana on
todellisen tarpeen huomioiva mitoitus. Vuoden 2021 talousarviossa ei
ole toistaiseksi varattu lisäresursseja kasvatuksen ja koulutuksen toimialan alaisen oppilashuollon palvelujen lisäämiseen.
Hyvä mieli -kohtaamispisteen perustaminen
Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla koko kaupunki on lähtökohtaisesti oppimisympäristö ja erilaisia tiloja voidaan käyttää lasten ja nuorten oppimisympäristöinä ja kohtaamispaikkoina. Kasvatus- ja koulutuslautakunta kannattaa ehdotusta luoda esteettömiä ja epämuodollisia
kohtaamispaikkoja lapsille ja nuorille niin, että heillä on käytettävissään
monitaitoisia ja -ammatillisia ammattilaisia. Tähän ei ole varattu lisäresursseja vuoden 2021 talousarviossa.
Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen
Lisätiedot
Kristian Roos, chef för sakkunnig- och kontorstjänster, puhelin: 310 80028
kristian.roos(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 19.01.2021 § 12
HEL 2020-010665 T 00 00 03

Lausunto
Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle ruotsalaisen
kansanpuolueen valtuustoryhmän ryhmäaloitteesta koskien lasten ja
nuorten mielenterveyspalveluja, osaamisen vahvistamista ja toimialojen
yhteistyötä seuraavan lausunnon:
"Helsingin kaupungin hyvinvointisuunnitelman keskeisimpiä tavoitteita
on mielenterveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ja tavoitetta toteutetaan kaikkien toimialojen yhteistyönä. Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen palveluketjua on työstetty laajassa yhteistyössä HUSin, kasvatuksen ja koulutuksen, kulttuuri- ja vapaa-ajan sekä sosiaali- ja terveystoimen kesken. Menossa on toimeenpanovaihe, jonka aikana
muun muassa vahvistetaan mielenterveyteen ja hyvinvointiin liittyvää
osaamista kaikilla toimialoilla.
Palveluketju on toimijoiden yhteinen työkalu, jolla varmistetaan poikkihallinnollinen yhteistyö palveluketjun johtamisessa, ennaltaehkäisevän
tuen tarjoamisessa sekä lasten ja nuorten mielenterveyden hoidossa.
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Osana palveluketjutyötä otetaan käyttöön toimialojen yhteinen huolen
tunnistamisen ja puheeksioton väline, CA (Common Approach) -malli,
sekä matalan kynnyksen palvelumalli, joilla varmistetaan oikeaaikainen apu ja toimijoiden välinen yhteistyö.
Mielenterveysongelmiin liittyvää varhaista tukea ja perustason hoitoa
vahvistetaan lisäämällä näyttöön perustuvien psykososiaalisten interventioiden käyttöä esimerkiksi kouluterveydenhuollossa, oppilashuollon
psykologi- ja kuraattoripalveluissa sekä nuorisotyössä. Nuorten mielenterveyspalveluja on vahvistettu lisäämällä nuorisoaseman resursseja
sekä perustamalla kaksi matalan kynnyksen mielenterveyspalvelupiste
Mieppiä. Nuorisoaseman toimintaa laajennetaan edelleen ja perhekeskuksen yhteyteen perustetaan perustason lasten mielenterveyspalveluyksikkö lastenpsykiatrisen tiimin tehtäviä laajentamalla.
Mielenterveyden ja hyvinvoinnin kokonaisvaltainen huomioiminen eri
toimialoilla ja yhteiskunnallisilla tasoilla on kansallisenkin mielenterveysstrategian lähtökohta. Yksi sektori tai toimiala ei ratkaise nuorten
mielenterveyden tai muita vastaavia pulmia. Lapsen ja nuoren hyvinvointi rakentuu monessa eri kehitysympäristössä. Koulu on kehityksen
kannalta keskeinen kehitysympäristö. Kaikilla koulussa toimivilla aikuisilla tulee olla valmius tunnistaa huolia, auttaa lasta ja nuorta sekä osata ohjata tarvittaessa vahvemman avun piiriin (CA-malli).
Oppilashuollossa on kehitetty matalan kynnyksen malli, jossa apua ja
tukea pyritään esisijaisesti tarjoamaan koulussa. Kuraattorit ovat sosiaalihuollon ammattilaisia ja voivat toimia yhteistyössä perhekeskuksen
psykososiaalisen tuen toimijoiden kanssa yksittäisen lapsen ja nuoren
tilanteen niin vaatiessa. Ehkäisevä yhteisöllinen työ on ensisijainen oppilashuollon toimintamuoto koulussa, ja se edistää oppilaiden osallisuutta, terveyttä ja hyvinvointia.
Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi
Lasten ja nuorten mielenterveyden ja tasapainoisen arjen mahdollisuus
sekä tuen tarve on tunnistettava kaikissa palveluissa, joissa heitä kohdataan. Mielenterveys on voimavara, osa terveyttä ja tärkeää yksilön
hyvinvoinnin ja toimintakyvyn kannalta. Mielenterveyttä huomioiva ja
edistävä toiminta niin yksilötasolla, monitoimijamallissa kuin kaupungin
hyvinvointisuunnitelmassa tukee mielen hyvinvointia vahvistavia ja suojaavia elementtejä ja ehkäisee ongelmien muodostumista."
Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Lisätiedot
Anna Helme, vastaava suunnittelija, puhelin: 310 69677
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anna.helme(a)hel.fi
Terhi Tuominiemi-Lilja, perheiden erityispalvelujen päällikkö, puhelin: 040 8474745
terhi.tuominiemi-lilja(a)hel.fi
Markus Salonen, keskitettyjen palvelujen päällikkö, puhelin: 050 3809967
markus.salonen(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 19.01.2021 § 5
HEL 2020-010665 T 00 00 03

Lausunto
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta kannattaa aloitteessa esitettyjä toimenpiteitä ja toteaa samalla, että aloitteessa tunnistettuihin toimenpidetarpeisiin on Helsingin kaupungilla parhaillaan meneillään useita kehittämistoimenpiteitä.
Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen ovat Helsingin kaupungin keskeisistä strategisia tavoitteita. Kuluvalla strategiakaudella on otettu käyttöön hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisen (HYTE) ohjausrakenne, joka kokoaa toimialat yhteen edistämään kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä. Osana rakennetta toimivat muun muassa lasten ja nuorten (LANU) verkosto, lasten ja nuorten
palvelujen integraatioryhmä, nuorten ohjaus ja palveluverkosto sekä
oppilashuollon ohjausryhmä. Näiden ryhmien tehtävänä on muun
muassa edistää lasten ja nuorten terveyttä ja hyvinvointia sekä palveluiden yhteensovittamista. Rakenteilla halutaan turvata hallintokuntien
yhteistä tavoitteiden asettamista sekä johtamista.
Helsingissä on vastikään toteutettu laaja lasten ja nuorten mielenterveyspalveluketjujen kehittämistyö. Kehittämistyön tavoitteena on ollut
lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen parantamalla lasten ja
nuorten mielenterveyden palveluketjuja, tunnistamalla niiden palveluaukkoja, siirtämällä palveluiden painopistettä korjaavasta työstä ennaltaehkäisevään suuntaan sekä parantamalla monialaista yhteistyötä
lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden palveluketjujen sujuvoittamiseksi. Kehittämistyötä on ohjattu monihallintokuntaisesti, jolla on
varmistettu eri organisaatioiden ja palveluiden sitoutumista kehittämiseen ja yhteisten toimenpiteiden toteuttamiseen.
Hankkeen työskentelyn pohjalta on Helsingissä sovittu seuraavia toimenpiteitä lasten ja nuorten mielenterveyden haasteisiin vastaamiseksi:
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1.
2.

3.

4.
5.
6.

Vahvistetaan Helsingin omia matalankynnyksen perustason mielenterveyspalveluita.
Varmistetaan erikoissairaanhoidon jalkautuva intensiivituki- ja
hoito lastensuojelun ja lasten-ja nuorisopsykiatrian yhteisille 1018-vuotiaille väliinputoaja-asiakkaille.
Vahvistetaan koulun ja oppilaitosten roolia lapsen ja nuoren mielenterveystarpeiden tunnistamisessa ja matalankynnyksen hoidossa.
Kuvataan ja otetaan käyttöön yhteinen huolentunnistamisen ja
tarttumisen toimintamalli.
Systematisoidaan ja lisätään näyttöön ja tutkimukseen perustuvien interventioiden käyttöä perus ja erityistason palveluissa.
Varmistetaan palveluketjun jatkotyöstö, jossa määritellään hoidon eri vastuutahot ja kuvataan palvelusisällöt.

Lisäksi pilotoidaan uusia näyttöön perustuvia mielenterveystoimia ja
laajennetaan aiemmin käytettyjen interventioiden koulutusta, jotta varmistetaan tehokkaiden interventioiden saatavuus kaikissa palveluissa.
Lasten ja nuorten mielen hyvinvointiin tulee kiinnittää huomiota kaikessa kaupungin toiminnassa. Monialaisten palveluiden ja palveluketjujen
suunnitteluun ja toteuttamiseen tarvitaan jatkuvaa yhteistyötä ja sitoutumista kaikilta lasten ja nuorten parissa työskenteleviltä taholta. Kulttuurin ja vapaa-ajan palveluiden nuorisopalvelut tulee lisäämään lähivuosina henkilöstön osaamista nuorten mielenterveyden ongelmien
varhaiseksi tunnistamiseksi, puuttumiseksi sekä oikeaan palvelun löytymiseksi. Huolen varhaiseen tunnistamisen ja siihen tarttumiseksi tullaan nuorisopalveluissa ottamaan käyttöön kaupunkiyhteinen huolentunnistamisen malli. Lisäksi henkilöstöä koulutetaan edelleen nuorten
pahanolon kohtaamiseen sekä verkkoauttamistyöhön. Oikean palvelun
löytymiseksi lisätään myös nuorisotyöntekijöiden mielenterveyspalveluiden ja palveluketjujen tuntemusta.
Nuorisopalvelut on mukana vuonna 2021 alkavassa monialaisessa pilotti- ja tutkimushankkeessa, jossa kehitetään vaikuttavaa tuki- ja hoitomallia 10–17-vuotilaille lapsille ja nuorille, joilla on laaja-alaisia tuen
tarpeita ja mielenterveysongelmia. Hankkeessa yhdistetään lastensuojelun, erikoissairaanhoidon ja nuorisotyön osaamista varmistamaan kokonaisvaltaista tukea nuorelle. Hankkeessa jalkaudutaan lapsen ja
nuoren luontaisiin kehitysympäristöihin. Nuorisotyön roolina on nuoren
vapaa-ajan huomioiminen ja myönteisten toimintamahdollisuuksien
vahvistaminen muun tuen osana (esim. harrastukset, kaverit, nuorten
yhteisöt) ja koordinoida yhteistyötä nuorisotyön muiden toimijoiden
kanssa.
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Matalan kynnyksen mielenterveyspalveluiden kysyntä on lisääntynyt
viima aikoina entisestään ja sen arvellaan myös kasvavan lähitulevaisuudessa. Tiedetään myös, että koronaepidemia on lisännyt nuorten
yksinäisyyttä, mielenterveyden haasteita sekä turvattomuuden kokemuksia. Koronaepidemian alkaessa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan
nuorisopalveluiden työssä on panostettu erityisesti digitaaliseen ja jalkautuvaan nuorisotyöhön sekä erityistä tukea tarvitsevien nuorten yksilölliseen tukeen.
Nuorisopalveluiden kohdennetussa työssä, kuten etsivässä nuorisotyössä sekä Luotsi-toiminnassa, tarjotaan nuorille yksilöllistä tukea sekä henkilökohtaista ohjausta sopivien palveluiden piiriin. Jalkautuvassa
nuorisotyössä taas jalkaudutaan nuorten suosimiin vapaa-ajan paikkoihin, kuten kaduille, puistoihin, ostoskeskuksiin, metroasemille ja tapahtumiin, ja mahdollistetaan näin keskustelutukea ja ohjausta hyvin matalalla kynnyksellä nuorten omissa paikoissa. Viime vuonna jalkautuvaa
työtä on lisätty merkittävästi kaupungin eri alueilla. Nuorisotyötä tehdään enenevässä määrin myös digitaalisissa toimintaympäristöissä,
josta voidaan löytää muutoin hankalasti tavoitettavia nuoria, kuten kotiin syrjään jääneitä nuoria, jotka viettävät paljon aikaa verkkomaailmassa. Korona-aikana nuoriso-ohjaajia on myös ollut tekemässä verkkoauttamistyötä Mieli ry:n suositussa Sekasin Chat -palvelussa.
Ryhmäaloitteessa esitetään nuorisotyöntekijöiden lisäämistä kouluihin
ja monialaisen yhteistyön vahvistamista kulttuuri- ja vapaa-ajan sektorin kanssa. Koronaepidemian negatiivisiin seurauksiin ja uusiin aaltoihin vastaamiseksi Helsingin kaupungin nuorisopalvelut on aloittanut
Etelä-Suomen aluehallintoviraston myöntämällä lisäavustuksella, kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa, uuden koulunuorisotyöhankkeen. Hankkeen tavoitteena on turvata nuorten yhdenvertaisia
mahdollisuuksia arjen ja koulunkäynnin sujumiseksi, vähentää yksinäisyyttä ja turvattomuutta sekä edistää mielen hyvinvointia. Hankkeen
laajempana tavoitteena on rakentaa pohjaa hankekauden jälkeiselle
pysyvämmälle uudenlaiselle koulunuorisotyön mallille Helsingissä.
Hankkeeseen palkataan nuorisotyöntekijöitä niille alueille ja yhteistyöhön koulujen kanssa, jonne syrjäytymisen riskejä erityisesti kasautuu.
Hankkeen erityisenä kohderyhmänä ovat yläkouluikäiset ja peruskoulun jälkeen nivelvaiheessa olevat nuoret, joilla on haasteita erityisesti
yksinäisyyden tai mielen hyvinvoinnin kanssa, sekä nuoret, joille koronaepidemia on tuonut tai lisännyt tuen tarpeita opinnoissa suoriutumiseen.
Helsingin kaupunkiyhteisenä tavoitteena 2021 on edistää lasten ja
nuorten hyvinvointia sekä ehkäistä yksinäisyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä lisäämällä monipuolisia harrastusmahdollisuuksia koulupäivien
yhteyteen. Tähän Helsinki on parhaillaan kehittämässä Islannin malliin
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pohjalta Helsingin harrastamisen mallia, joka lisää lasten ja nuorten
harrastusmahdollisuuksia sekä harrastavien lasten ja nuorten lukumäärää. Mallin pilottivaiheessa on tarkoituksena rakentaa pysyvä harrastamisen malli Helsingin kouluihin, jossa yhdistyvät lasten ja nuorten
kuuleminen ja osallisuus, hyvien toimintamallien luominen ja kehittäminen, yhteistyö koulujen, kaupungin palveluiden ja harrastusta tarjoavien
tahojen kanssa sekä palvelutuotannon koordinaatio ja harrastusmahdollisuuksista viestiminen Helsingin alueella kaikille lapsille, nuorille ja
heidän perheilleen.
Ryhmäaloitteessa ehdotetaan lisäksi hyvän mielen kohtaamispaikan
perustamista esimerkiksi Helsingin keskustakirjasto Oodin yhteyteen.
Nuorisopalveluissa suunnitellaan parhaillaan Oodiin avoimen nuorisotilan perustamista vuoden 2021 aikana. Tarkoituksena on vahvistaa nuorisotyötä keskustan alueella ja mahdollistaa nuorille avoin tila, jossa voi
tavata nuorisotyöntekijöitä ja muita nuoria. Tällä toimenpiteellä lisätään
nuorten matalan kynnyksen tukea ja keskustelumahdollisuuksia aikuisen kanssa keskustan alueella erityisesti ilta-aikoina ja nuorten vapaaajalla. Samalla lisätään Oodin ja nuorisopalveluiden henkilöstön välistä
yhteistyötä nuorten asioita koskien. Kevään aikana Oodin nuorisotilaa
ja siellä tapahtuvaa toimintaa tullaan kehittämään myös yhdessä nuorten kanssa.
Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka
Lisätiedot
Tiina Nurmi, suunnittelija, puhelin: 310 89121
tiina.nurmi(a)hel.fi
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§ 134
Avoimen puolueen valtuustoryhmän ryhmäaloite lainsäädäntöaloitteen tekemisestä kannabiksen laillisesta tuotannosta ja myynnistä
Helsingissä
HEL 2021-000727 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginvaltuusto katsoi ryhmäaloitteen loppuun käsitellyksi.
Käsittely
Valtuutettu Petrus Pennanen ehdotti, että asia palautetaan valmisteluun, jossa arvioidaan uudelleen kohdat, joista ei ole näyttöä. Lisäksi
uudessa valmistelussa tulisi huomioida kannabiksen terveysvaikutusten taso verrattuna muihin sallittuihin päihteisiin, punnita laittomuuden
aiheuttamia sosiaalisia ongelmia sekä ottaa huomioon aloitteessa mainittu kevytkannabis joka ei päihdytä ja jonka myynti on Virossa sallittu.
Valtuutettu Petrus Pennasen palautusehdotusta ei kannatettu, joten se
raukesi.
Valtuutettu Petrus Pennanen ehdotti valtuutettu Ilkka Taipaleen kannattamana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:
Valtuusto pyytää selvittämään mahdollisuudet laatia Helsingin
kaupungille huumausainepoliittinen ohjelma, jossa pyrkimyksenä
on haittoja vähentäen vaikuttaa mm. siihen, että huumeidenkäyttäjien sosiaalisia ja terveydellisiä ongelmia ennaltaehkäistään ja vähennetään, hoitoon hakeutumista madalletaan ja
huumekuolemien määrä saadaan laskuun.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi ensin yksimielisesti kaupunginhallituksen
ehdotuksen.
2 äänestys
Valtuutettu Petrus Pennasen ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus
EI
JAA-ehdotus: Valtuusto pyytää selvittämään mahdollisuudet laatia Helsingin kaupungille huumausainepoliittinen ohjelma, jossa pyrkimyksenä
on haittoja vähentäen vaikuttaa mm. siihen, että huumeidenkäyttäjien
sosiaalisia ja terveydellisia ongelmia ennaltaehkäistään ja vähennetään, hoitoon hakeutumista madalletaan ja huumekuolemien määrä
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saadaan laskuun.
EI-ehdotus: Vastustaa
Jaa-äänet: 9
Pentti Arajärvi, Eva Biaudet, Tuula Haatainen, Johanna Laisaari, Björn
Månsson, Petrus Pennanen, Ilkka Taipale, Mauri Venemies, Sinikka
Vepsä
Tyhjä: 73
Alviina Alametsä, Maija Anttila, Ted Apter, Paavo Arhinmäki, Katju Aro,
Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin,
Fatim Diarra, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Mia Haglund, Juha
Hakola, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Abdirahim Husu Hussein, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka
Järvinen, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Tapio Klemetti, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Pia Kopra, Vesa Korkkula,
Kauko Koskinen, Heimo Laaksonen, Anna Laine, Petra Malin, Otto Meri, Dani Niskanen, Mia Nygård-Peltola, Maria Ohisalo, Hannu Oskala,
Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Terhi Peltokorpi, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Tuomas
Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Wille
Rydman, Suldaan Said Ahmed, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Anni
Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Juhani Strandén, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Pilvi Torsti, Matias Turkkila, Ulla-Marja Urho, Reetta
Vanhanen, Laura Varjokari, Juhana Vartiainen, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar
Poissa: 3
Jussi Chydenius, Sami Muttilainen, Satu Silvo
Kaupunginvaltuusto ei hyväksynyt valtuutettu Petrus Pennasen ehdottamaa toivomuspontta.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet
1
2

Avoimen puolueen valtuustoryhmän ryhmäaloite
Lausunto, Helsingin poliisilaitos, 1.3.2021

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Avoimen puolueen valtuustoryhmä esittää ryhmäaloitteessaan lainsäädäntöaloitteen tekemistä valtioneuvostolle erillislain säätämisestä siten,
että kannabiksen valvottu tuotanto ja myynti sallitaan täysi-ikäisille Helsingin kaupungin alueella.
Kaupunginhallitus toteaa, ettei ehdotettua lainsäädäntöaloitetta tehdä.
Asiasta on saatu sosiaali- ja terveyslautakunnan sekä Helsingin poliisilaitoksen lausunnot. Vastaus on lausuntojen mukainen.
Hallintosäännön 30 luvun 12 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut enemmän kuin puolet valtuustoryhmän jäsenistä ja joka on otsikoitu ryhmäaloitteeksi.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet
1
2

Avoimen puolueen valtuustoryhmän ryhmäaloite
Lausunto, Helsingin poliisilaitos, 1.3.2021

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria
Kaupunginvaltuusto 05.05.2021 § 107
HEL 2021-000727 T 00 00 03

Päätös
Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
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Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 26.04.2021 § 299
HEL 2021-000727 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto katsoo ryhmäaloitteen loppuun käsitellyksi.
19.04.2021 Pöydälle
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.03.2021 § 54
HEL 2021-000727 T 00 00 03

Lausunto
Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon Avoimen puolueen valtuustoryhmän ryhmäaloitteesta, joka
koskee lainsäädäntöaloitteen tekemistä kannabiksen laillisesta tuotannosta ja myynnistä Helsingissä:
"Aloitteessa esitetään, että Helsinki tekee valtioneuvostolle lainsäädäntöaloitteen erillislain säätämisestä siten, että kannabiksen valvottu tuotanto ja myynti sallittaisiin täysi-ikäisille Helsingin kaupungin alueella.
Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että se ei kannata lainsäädäntöaloitteen tekemistä. Kannabis on riippuvuutta aiheuttava aine ja aiheuttaa fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia haittoja.
Kannabis on rikoslaissa tarkoitettu huumausaine, jonka käyttö, valmistaminen ja viljely ovat rangaistavia. Huumausaineen käyttörikoksesta
voidaan nykyisin tuomita sakkoja tai enintään kuusi kuukautta vankeutta. Huumeiden valmistamisesta tai viljelemisestä voidaan määrätä
enintään kaksi vuotta vankeutta.
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Vaikka kannabiksen käyttökin on rangaistava teko, rikoslaki mahdollistaa jo nykymuodossaankin kannabiksen käyttäjän tuomitsematta jättämisen. Rikoslain 50 luvun 7 §:ssä säädetään, että huumausaineen käytöstä voidaan jättää syyte nostamatta tai rangaistus tuomitsematta, jos
epäiltyä rikosta tai rikosta on huumausaineen määrä ja laatu, käyttötilanne sekä olosuhteet muutoinkin huomioon ottaen pidettävä kokonaisuutena arvostellen vähäisenä. Syyte voidaan myös jättää nostamatta
tai rangaistus tuomitsematta, jos rikoksesta epäilty tai tekijä on hakeutunut sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymään hoitoon.
Merkintä kannabiksen käyttörikoksesta ei myöskään estä pääsyä mielenterveyshoitoon tai mihinkään muuhunkaan tarpeelliseen hoitoon tai
palveluun.
Ryhmäaloitteessa esitetään muun muassa, että kannabiksen laillinen
tuotanto ja valvottu myynti täysi-ikäisille poistaisi teini-ikäisiä houkuttelevan "kielletyn hedelmän" vaikutuksen, mikä vähentäisi alaikäisten
huumeiden käyttöä. Kokonaisuutena arvioiden tieteellinen tutkimusnäyttö ei tue edellä mainittua väitettä, joka perustuu yhteen tutkimukseen, jossa todettiin vähäinen vaikutus asiaan.
Tähän mennessä kertyneen tutkimustiedon valossa on perusteltua olettaa, että runsaasti kannabista käyttävien henkilöiden määrä lisääntyy,
jos kannabiksen tuotannosta ja myynnistä tulee laillista. Tutkimusnäyttöä on myös siitä, että kannabiksen käytön sallittavuus lisäsi käyttöä
etenkin nuoruusikäisten tyttöjen keskuudessa.
Ehdotettu Helsinkiä koskeva erillislaki olisi Helsingin osalta haitallinen,
koska se keräisi Suomesta ja ulkomailta kannabiksen suurkuluttajat ja
viihdekäyttäjät Helsinkiin.
Kannabiksen haitat liittyvät nimenomaan runsaaseen ja pitkäaikaiseen
käyttöön, jolla on lukuisia kielteisiä vaikutuksia terveyteen ja toimintakykyyn. Runsas kannabiksen käyttö heikentää kognitiota, mikä heikentää etenkin nuorilla suoriutumista koulussa ja opinnoissa. Runsas kannabiksen käyttö väestössä lisää myös muun muassa liikenneonnettomuuksien riskiä.
Kannabista runsaasti etenkin teini-iässä käyttäneillä henkilöillä mahdollinen psykoosiin sairastuminen tapahtuu keskimäärin noin kaksi vuotta
aikaisemmin kuin muilla psykoosiin sairastuvilla. Kannabiksen käyttöä
jatkavien psykoosipotilaiden sairaus on keskimäärin vaikeampi ja edellyttää myös useammin ja pidempiä sairaalahoitoja.
Kannabisuutteita vaikuttavana aineena sisältävän lääkevalmisteen
käyttö on lääkärin määräämänä sallittua pienelle potilasryhmälle. LääPostiosoite
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kekannabista käytetään Suomessa MS-taudin lihasjäykkyyteen, elleivät
muut hoidot tehoa.
Helsingin kaupunki on tehnyt valvotuista huumeiden käyttötiloista erillisselvityksen, joka on valmistunut 1.2.2019. Selvityksessä arvioidaan
käyttötilan toimintamallia ja sijoittamista sekä sen tuottamia mahdollisia
etuja ja haittoja.
Lainsäädäntö ei salli tällä hetkellä valvottujen huumeiden käyttötilojen
perustamista. Helsingin kaupunginhallitus on tehnyt kuitenkin
01.4.2019 § 228 valtioneuvostolle lainsäädäntöaloitteen ja esittänyt
huumeiden käyttöhuonekokeilun oikeuttavan erillislain säätämistä.
Laissa on oltava säännökset muun muassa siitä, onko humausaineiden
käyttäminen ja hallussapito rangaistavaa käyttöhuoneen tiloissa, ja mitkä ovat henkilökunnan oikeudet ja velvollisuudet ja oikeudet suhteessa
käyttäjiin. Jos lainsäädäntöhanke aloitetaan, Helsingin kaupunki tukee
valmistelutyötä.
Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi
Kannabis on riippuvuutta aiheuttava aine ja aiheuttaa fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia haittoja. Huumeongelman hoito perustuu avoimeen ja
luottamukselliseen hoitosuhteeseen. Huumeiden käyttö ei ole esteenä
hoitoon pääsylle. Huumausaineisiin liittyvien ongelmien hoito ja huumeiden käyttöön liittyvien haittojen vähentäminen on sekä yksilön että
yhteiskunnan kannalta perusteltua. Kannabiksen tuotannon ja myynnin
laillistaminen nykyistä laajemmin sen sijaan ei edistä terveyttä ja hyvinvointia.”
Käsittely
16.03.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
Psykiatria- ja päihdepalvelujen johtaja Mikko Tamminen ja psykoosipalvelujen päällikkö Jussi Niemi-Pynttäri olivat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.
Asiassa tehtiin yksi palautusehdotus.
Palautusehdotus 1:
Jäsen Leo Bergman: Asia palautetaan valmisteluun, jossa arvioidaan
uudelleen kohdat, joista ei ole näyttöä. Lisäksi uudessa valmistelussa
tulisi ottaa huomioon kannabiksen terveysvaikutusten taso verrattuna
muihin sallittuihin päihteisiin sekä punnita laittomuuden aiheuttamia sosiaalisia ongelmia.
Kannattaja: jäsen Reko Ravela
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

Pöytäkirja

9/2021

65 (531)

Asia/11
19.05.2021

Asiassa tehtiin myös yksi vastaehdotus.
Vastaehdotus 1:
Jäsen Kati Juva: Lausuntovastauksesta poistetaan lausunnon toisesta
kappaleesta seuraava lause: "Kannabiksen salliminen kontrolloidussakin ympäristössä johtaa huumausaineiden käyttöön liittyvien ongelmien
voimistumiseen." Tästä ei nimittäin ole mitään näyttöä olemassa.
Kannattaja: jäsen Laura Nordström
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto syntyi seuraavien äänestysten
tuloksena:
Jäsen Leo Bergmanin palautusehdotuksen saatua kannatuksen keskustelu rajattiin koskemaan palautusehdotusta ja siitä äänestettiin ensimmäisenä esittelijän ehdotusta vastaan.
1 äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Palautusehdotus 1 (jäsen Leo Bergman)
Jaa-äänet: 8
Cecilia Ehrnrooth, Sami Heistaro, Maritta Hyvärinen, Kati Juva, Seija
Muurinen, Aleksi Niskanen, Laura Nordström, Sanna Vesikansa
Ei-äänet: 5
Katju Aro, Leo Bergman, Esa Olavi Lehtopuro, Sanna-Mari Oranen,
Reko Ravela
Tyhjä: 0
Poissa: 0
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 8 5, minkä jälkeen asian käsittelyä jatkettiin. Seuraavana äänestettiin
kannetusta jäsen Kati Juvan vastaehdotuksesta.
2 äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 1 (jäsen Kati Juva)
Jaa-äänet: 5
Cecilia Ehrnrooth, Sami Heistaro, Maritta Hyvärinen, Seija Muurinen,
Aleksi Niskanen
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Ei-äänet: 8
Katju Aro, Leo Bergman, Kati Juva, Esa Olavi Lehtopuro, Laura Nordström, Sanna-Mari Oranen, Reko Ravela, Sanna Vesikansa
Tyhjä: 0
Poissa: 0
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Kati Juvan vastaehdotuksen äänin 8 - 5.
Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi asiasta hyväksytyn vastaehdotuksen osalta esittelijän ehdotuksesta poikkeavan lausunnon.
02.03.2021 Pöydälle
Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Lisätiedot
Mikko Tamminen, psykiatria- ja päihdepalvelujen johtaja, puhelin: 310 58655
mikko.tamminen(a)hel.fi
Jussi Niemi-Pynttäri, psykoosipalvelujen päällikkö, puhelin
jussi.niemi-pynttari(a)hel.fi
Harri J. Lehtonen, lakimies, puhelin: 310 42668
harri.j.lehtonen(a)hel.fi
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§ 135
Valtuutettu Kati Juvan aloite ICAN-kampanjan kaupunkivetoomuksen allekirjoittamiseksi
HEL 2020-011655 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.
Käsittely
Valtuutettu Daniel Sazonov ehdotti valtuutettu Risto Rautavan kannattamana, että kaupunginvaltuusto palauttaa asian kaupunginhallitukselle
uudelleen valmisteltavaksi niin, että kaupunki ei ota kantaa esitettyyn
kysymykseen. Kaupunginvaltuusto katsoo kaupunginhallitukselle esitetyn virkavalmistelun mukaisesti, että ydinaseita koskevan kannanoton
antaminen ei edelleenkään ole kunnan toimialaa koskevan sääntelyn
mukaista. ICAN-kampanjan kaupunkivetoomuksen allekirjoittaminen ei
näin ollen ole perusteltua.
3 äänestys
Asian käsittelyn jatko JAA, palautus EI
JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Palautetaan valmisteluun niin, että kaupunki ei ota kantaa
esitettyyn kysymykseen. Kaupunginvaltuusto katsoo kaupunginhallitukselle esitetyn virkavalmistelun mukaisesti, että ydinaseita koskevan
kannanoton antaminen ei edelleenkään ole kunnan toimialaa koskevan
sääntelyn mukaista. ICAN-kampanjan kaupunkivetoomuksen allekirjoittaminen ei näin ollen ole perusteltua.
Jaa-äänet: 49
Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Katju Aro, Eva Biaudet, Silja Borgarsdottir Sandelin, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Tuula Haatainen,
Mia Haglund, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Eveliina
Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo,
Abdirahim Husu Hussein, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen,
Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Vesa Korkkula, Anna Laine, Johanna Laisaari, Petra Malin, Sami Muttilainen, Hannu
Oskala, Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Tuomas
Rantanen, Nasima Razmyar, Suldaan Said Ahmed, Satu Silvo, Anni
Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Sinikka
Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar
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Ei-äänet: 31
Ted Apter, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Mika Ebeling, Juha Hakola, Nuutti Hyttinen, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Tapio Klemetti, Pia Kopra, Kauko Koskinen, Heimo Laaksonen, Otto Meri, Dani
Niskanen, Mia Nygård-Peltola, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Risto Rautava, Wille Rydman, Daniel Sazonov, Juhani Strandén,
Matias Turkkila, Ulla-Marja Urho, Laura Varjokari, Juhana Vartiainen,
Mauri Venemies
Tyhjä: 4
Laura Finne-Elonen, Björn Månsson, Laura Rissanen, Mirita Saxberg
Poissa: 1
Alviina Alametsä
Kaupunginvaltuusto jatkoi asian käsittelyä.
Keskustelun kuluessa tehtiin toinen palautusehdotus.
Valtuutettu Nuutti Hyttinen ehdotti valtuutettu Juhani Strandénin kannattamana, että kaupunginvaltuusto palauttaa asian kaupunginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi seuraavin perusteluin:
Voimassa olevan perustuslain 93 §:n mukaan Suomen ulkopolitiikkaa
johtaa tasavallan presidentti yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa.
Eduskunta hyväksyy kansainväliset velvoitteet ja niiden irtisanomisen
sekä päättää kansainvälisten velvoitteiden voimaansaattamisesta. Ulkopoliittisesti merkittävien kannanottojen ilmoittamisesta muille valtioille
ja kansainvälisille järjestöille vastaa ministeri, jonka toimialaan kansainväliset suhteet kuuluvat.
Myös nykyistä perustuslakia edeltävästä oikeuskäytännöstä (vrt.
KHO:1983-II-28) käy ilmi, ulko-, puolustus- ja turvallisuuspolitiikkaa
koskevat asiat eivät kuulu kunnan toimialaan. Kuten aloitevastauksesta
käy ilmi, Suomi ei ole ratifioinut YK:n ydinasekieltosopimusta. Sen lisäksi, että kannanoton allekirjoittaminen ei kuulu perustuslain mukaan
kunnan toimialaan, on siten myös pääteltävissä, että vetoomuksen allekirjoittaminen ei ole Suomen ulkopoliittisen linjan mukaista.
Edellä luetelluista syistä kaupungin ei tule ottaa kantaa kaupunkivetoomukseen.
4 äänestys
Asian käsittelyn jatko JAA, palautus EI
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JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Kaupunginvaltuusto päättää palauttaa asian valmisteluun.
Voimassa olevan perustuslain 93 §:n mukaan Suomen ulkopolitiikkaa
johtaa tasavallan presidentti yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa.
Eduskunta hyväksyy kansainväliset velvoitteet ja niiden irtisanomisen
sekä päättää kansainvälisten velvoitteiden voimaansaattamisesta. Ulkopoliittisesti merkittävien kannanottojen ilmoittamisesta muille valtioille
ja kansainvälisille järjestöille vastaa ministeri, jonka toimialaan kansainväliset suhteet kuuluvat. Myös nykyistä perustuslakia edeltävästä
oikeuskäytännöstä (vrt. KHO:1983-II-28) käy ilmi, ulko-, puolustus- ja
turvallisuuspolitiikkaa koskevat asiat eivät kuulu kunnan toimialaan. Kuten aloitevastauksesta käy ilmi, Suomi ei ole ratifioinut YK:n ydinasekieltosopimusta. Sen lisäksi, että kannanoton allekirjoittaminen ei kuulu
perustuslain mukaan kunnan toimialaan, on siten myös pääteltävissä,
että vetoomuksen allekirjoittaminen ei ole Suomen ulkopoliittisen linjan
mukaista. Edellä luetelluista syistä kaupungin ei tule ottaa kantaa kaupunkivetoomukseen.
Jaa-äänet: 50
Alviina Alametsä, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Katju Aro, Eva Biaudet, Silja Borgarsdottir Sandelin, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Tuula Haatainen, Mia Haglund, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Veronika
Honkasalo, Abdirahim Husu Hussein, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka
Järvinen, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe,
Vesa Korkkula, Anna Laine, Johanna Laisaari, Petra Malin, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Hannu Oskala, Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Suldaan Said Ahmed, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Leo Stranius,
Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan
Yanar
Ei-äänet: 19
Harry Bogomoloff, Mika Ebeling, Juha Hakola, Nuutti Hyttinen, Atte Kaleva, Tapio Klemetti, Pia Kopra, Kauko Koskinen, Heimo Laaksonen,
Dani Niskanen, Mia Nygård-Peltola, Matias Pajula, Mika Raatikainen,
Mari Rantanen, Wille Rydman, Juhani Strandén, Matias Turkkila, UllaMarja Urho, Mauri Venemies
Tyhjä: 15
Ted Apter, Sirpa Asko-Seljavaara, Laura Finne-Elonen, Arja Karhuvaara, Otto Meri, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Marcus
Rantala, Risto Rautava, Laura Rissanen, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Laura Varjokari, Juhana Vartiainen
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Poissa: 1
Satu Silvo
Kaupunginvaltuusto jatkoi asian käsittelyä.
Eriävä mielipiteet
Valtuutettu Otto Meri jätti eriävän mielipiteen, jonka perusteluina esitti
seuraavaa:
Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen KHO 1983 II 28 mukaan
kunnan toimialaan ei kuulu ydinaseiden vastaisten vetoomusten allekirjoittaminen. Tällä perusteella katson, että kaupunginvaltuuston päätös
on lainvastainen.
Valtuutetut Heimo Laaksonen ja Mia Nygård-Peltonen jättivät eriävän
mielipiteen samoin perusteluin.
Valtuutettu Nuutti Hyttinen jätti eriävän mielipiteen, jonka perusteluina
esitti Otto Meren eriävän mielipiteen perusteluiden lisäksi seuraavaa:
Voimassa olevan perustuslain 93 §:n mukaan Suomen ulkopolitiikkaa
johtaa tasavallan presidentti yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa.
Eduskunta hyväksyy kansainväliset velvoitteet ja niiden irtisanomisen
sekä päättää kansainvälisten velvoitteiden voimaansaattamisesta. Ulkopoliittisesti merkittävien kannanottojen ilmoittamisesta muille valtioille
ja kansainvälisille järjestöille vastaa ministeri, jonka toimialaan kansainväliset suhteet kuuluvat.
Myös nykyistä perustuslakia edeltävästä oikeuskäytännöstä (vrt.
KHO:1983-II-28) käy ilmi, että ulko-, puolustus- ja turvallisuuspolitiikkaa
koskevat asiat eivät kuulu kunnan toimialaan. Kuten aloitevastauksestakin käy ilmi, Suomi ei ole ratifioinut YK:n ydinasekieltosopimusta. Sen
lisäksi, että kannanoton allekirjoittaminen ei kuulu perustuslain mukaan
kunnan toimialaan, on siten myös pääteltävissä, että vetoomuksen allekirjoittaminen ei ole Suomen ulkopoliittisen linjan mukaista.
Edellä luetelluista syistä kaupunki toimii perustuslain vastaisesti allekirjoittamalla kaupunkivetoomukseen.
Valtuutetut Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Pia Kopra, Mika Raatikainen,
Mari Rantanen ja Juhani Strandén jättivät eriävän mielipiteen samoin
perusteluin kuin valtuutetut Otto Meri ja Nuutti Hyttinen. Lisäksi valtuutettu Matias Turkkila jätti eriävän mielipiteen pelkästään samoin perusteluin kuin Nuutti Hyttinen.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
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Lisätiedot
Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027
henri.kahonen(a)hel.fi

Liitteet
1

Valtuustoaloite 21.10.2020 Juva Kati Helsinki tukee ydinasekieltosopimusta

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Valtuutettu Kati Juva ja 22 muuta valtuutettua esittivät valtuustoaloitteessaan (21.10.2020), että Helsingin kaupunki allekirjoittaa International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) -kampanjan kaupunkivetoomuksen (Cities Appeal) ja osoittaa siten tukensa YK:n ydinasekieltosopimukselle.
ICAN-kampanjan tavoitteena on edistää ydinaseriisuntaa ja YK:n ydinasekieltosopimuksen toimeenpanoa. Kampanja on perustettu Australiassa vuonna 2007 ja siinä on mukana kansalaisjärjestöjä noin sadasta
maasta.
YK:n ydinasekieltosopimus astui voimaan 21.1.2021. Sen oli 18.3.2021
mennessä ratifioinut 54 maata. Suomi ei ole allekirjoittanut sopimusta.
Sopimus kieltää ydinaseiden valmistuksen, hallussapidon ja käyttämisen.
ICAN-kampanjan kaupunkivetoomuksen on allekirjoittanut lähes 400
kaupunkia 17 eri maasta. Pohjoismaista mukana on Oslon ja usean
muun norjalaisen kaupungin lisäksi vain Göteborg.
Kaupunkien kansainvälinen toiminta on nykyisin huomattavan laajaa, ja
kaupungit ovat lisänneet kansainvälistä edunvalvontaansa valtioiden
suuntaan. Myös Helsinki on kaupunkistrategian mukaisesti vahvistanut
kansainvälistä toimintaansa. Toiminta kohdistuu asioihin, jotka liittyvät
kaupunkeihin, ovat kaupungin toimintaa ja joihin kaupunki voi vaikuttaa.
Kunnan toimialaa koskevassa oikeuskäytännössä kunnan nimissä annettuihin ulko-, puolustus- ja turvallisuuspolitiikkaa koskeviin kannanottoihin on aiempina vuosina suhtauduttu pidättyvästi. Esimerkiksi korkeimman hallinto-oikeuden vuonna 1983 tekemän päätöksen (KHO
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1983 II 28) mukaan kunnan toimialaan ei kuulunut ydinaseetonta Pohjolaa koskevan vetoomuksen allekirjoittaminen.
Kaupunkien kansainvälinen toiminta on viimeisten vuosikymmenien aikana laajentunut ja monipuolistunut. Nykyisessä kansainvälisessä tilanteessa, ja koska nimenomaan kaupungit tulisivat olemaan mahdollisen
ydinhyökkäyksen kohteina, kaupunginhallitus katsoo, että tällaisen vetoomuksen allekirjoittaminen, johon ei liity mitään erityisiä muita velvoitteita, voidaan katsoa kuuluvan myös kunnan toimialaan. Helsingin kaupunki on jo Mayors for Peace -verkoston jäsen. Kaupunginhallitus tukee ICAN-kampanjan kaupunkivetoomuksen allekirjoittamista.
Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027
henri.kahonen(a)hel.fi

Liitteet
1

Valtuustoaloite 21.10.2020 Juva Kati Helsinki tukee ydinasekieltosopimusta

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria
Kaupunginvaltuusto 05.05.2021 § 108
HEL 2020-011655 T 00 00 03

Päätös
Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027
henri.kahonen(a)hel.fi
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Kaupunginhallitus 26.04.2021 § 300
HEL 2020-011655 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.
Kaupunkien kansainvälinen toiminta on viimeisten vuosikymmenien aikana laajentunut ja monipuolistunut. Nykyisessä kansainvälisessä tilanteessa, ja koska nimenomaan kaupungit tulisivat olemaan mahdollisen
ydinhyökkäyksen kohteina, kaupunginhallitus katsoo, että tällaisen vetoomuksen allekirjoittaminen, johon ei liity mitään erityisiä muita velvoitteita, voidaan katsoa kuuluvan myös kunnan toimialaan. Helsingin kaupunki on jo Mayors for Peace -verkoston jäsen. Kaupunginhallitus tukee ICAN-kampanjan kaupunkivetoomuksen allekirjoittamista.
Käsittely
26.04.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
Vastaehdotus:
Reetta Vanhanen: Muutetaan kpl 9 kuulumaan seuraavasti:
“Kaupunkien kansainvälinen toiminta on viimeisten vuosikymmenien
aikana laajentunut ja monipuolistunut. Nykyisessä kansainvälisessä tilanteessa, ja koska nimenomaan kaupungit tulisivat olemaan mahdollisen ydinhyökkäyksen kohteina, kaupunginhallitus katsoo, että tällaisen
vetoomuksen allekirjoittaminen, johon ei liity mitään erityisiä muita velvoitteita, voidaan katsoa kuuluvan myös kunnan toimialaan. Helsingin
kaupunki on jo Mayors for Peace -verkoston jäsen. Kaupunginhallitus
tukee ICAN-kampanjan kaupunkivetoomuksen allekirjoittamista.”
Kannattaja: Tomi Sevander
äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Reetta Vanhasen vastaehdotus
Jaa-äänet: 7
Otto Meri, Pia Pakarinen, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Wille
Rydman, Daniel Sazonov, Jan Vapaavuori
Ei-äänet: 8
Veronika Honkasalo, Nasima Razmyar, Tomi Sevander, Anni Sinnemäki, Reetta Vanhanen, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar
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Kaupunginhallitus hyväksyi Reetta Vanhasen vastaehdotuksen mukaan muutetun ehdotuksen äänin 7 - 8.
19.04.2021 Pöydälle
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027
henri.kahonen(a)hel.fi

Postiosoite
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§ 136
Valtuutettu Fatim Diarran aloite ruokarekkojen sähkönsaannin helpottamisesta
HEL 2020-011134 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174
suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet
1

Valtuutettu Fatim Diarran aloite

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Valtuutettu Fatim Diarra ja 19 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan selvitettäväksi, millä keinoin kaupunki voisi edistää luopumista
ruokarekoissa käytettävistä aggregaateista. Aloitteessa esitetään aggregaattien käytön vähentämistä viitaten niiden aiheuttamiin pienhiukkaspäästöihin ja kovaäänisyyteen.
Kaupunginhallitus pitää kaupunkiympäristölautakunnan tapaan tärkeänä, että ruokarekkojen sähkönsaantia helpotetaan ja niiden aggregaattien käyttöä vähennetään julkisessa kaupunkitilassa. Kaupunki ei voi
voimassa olevan lainsäädännön puitteissa kieltää tai muutoin säännellä
aggregaattien käyttöä, mutta sen on mahdollista toteuttaa uusia sähköpisteitä erityisesti ruokarekoille eli ketterille kioskeille tarkoitettuihin,
erikseen määriteltyihin myyntipaikkoihin. Kaupunki voi näin sopimusteitse ohjata myyntipaikan kiinteän sähköpisteen käyttöön aggregaatin
sijaan. Määriteltyjen Ketterä kioski -myyntipaikkojen ulkopuolella kaupunki ei voi suoraan vaikuttaa aggregaattien käyttöön, sillä myyntitoimintaa on mahdollista harjoittaa melko vapaasti kantakaupungin ulkopuolella.
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Tällä hetkellä julkisessa ulkotilassa sähköä on saatavilla kaupungin tapahtuma-aluekorteissa esitetyillä paikoilla, Tukkutorin hallinnoimilla torialueilla sekä Helenin sähköpisteillä. Sähkönsaantia ketterille kioskeille
voidaan helpottaa toteuttamalla uusia puhelinsoitolla toimivia Soitolla
sähköä -sähköpisteitä, jotka soveltuvat hyvin ketterässä kioskitoiminnassa hyödynnettäviksi. Uudisrakentamisen ja peruskorjauksen yhteydessä sähköpisteiden käyttöä laajennetaan Kontulan Kelkkapuistoon,
Roihuvuoren Kirsikkapuistoon ja Jätkäsaaren Saukonpaadenpuistoon.
Jatkossa kaupunkiympäristön toimiala pyrkii kehittämään infrastruktuuria erityisesti tapahtuma-aluekorteissa esitetyillä paikoilla ja Ketterä
kioski -järjestelmän myyntipaikoilla. Myös Ketterä kioski -järjestelmään
kuuluvien määriteltyjen myyntipaikkojen verkostoa voidaan laajentaa
alueille, joihin toteutetaan uusia sähköpisteitä.
Aloitteesta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan lausunto. Vastaus
on lausunnon mukainen.
Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteet, jotka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174
suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet
1

Valtuutettu Fatim Diarran aloite

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria
Kaupunginvaltuusto 05.05.2021 § 110
HEL 2020-011134 T 00 00 03

Päätös
Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
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Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174
suvi.ramo(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 26.04.2021 § 301
HEL 2020-011134 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.
19.04.2021 Pöydälle
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174
suvi.ramo(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 09.02.2021 § 56
HEL 2020-011134 T 00 00 03

Lausunto
Kaupunkiympäristölautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle:
Kaupunkiympäristölautakunta näkee sähkönsaannin helpottamisen ja
aggregaattien vähentymisen julkisessa kaupunkitilassa tärkeänä. Kaupunki ei voi voimassa olevan lainsäädännön puitteissa kieltää tai muutoin säännellä aggregaattien käyttöä, mutta kaupunkiympäristön toimiala pystyy vaikuttamaan asiaan toteuttamalla uusia sähköpisteitä erityisesti ruokarekoille eli ketterille kioskeille tarkoitetuissa, erikseen määritellyissä myyntipaikoissa. Kaupunki voi tällöin sopimusteitse ohjata
käyttämään myyntipaikan kiinteää sähköpistettä aggregaatin sijaan.
Ketterällä kioskilla tarkoitetaan liikuteltavaa elintarvikehuoneistoa, joka
on rekisteröity moottoriajoneuvoksi tai vaunuksi. Nykyinen ketterä kioski -järjestelmä muodostuu erikseen määritellyistä myyntipaikoista, joiden varaamiseksi ketterä kioski -yrittäjän on tehtävä sopimus kaupungin kanssa. Ketterillä kioskeilla ei ole vakituisia myyntipaikkoja, vaan ne
vuorottelevat myyntipaikoilla. Määritellyt myyntipaikat sijaitsevat kantakaupungin alueella paikoissa, joissa ei muutoin voi ketterää kioskia pyPostiosoite
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säköidä. Muutoin ketterän kioskin voi pysäköidä pysäköintisäännöksiä
noudattaen, eikä tällaisilla paikoilla tapahtuva elintarvikemyynti edellytä
erillistä sopimista kaupungin kanssa. Määriteltyjen ketterä kioski myyntipaikkojen ulkopuolella kaupunki ei siis voi suoraan vaikuttaa
aggregaattien käyttöön, sillä myyntitoimintaa on mahdollista melko vapaasti harjoittaa kantakaupungin ulkopuolella.
Tällä hetkellä julkisessa ulkotilassa sähköä on saatavilla kaupungin tapahtuma-aluekorteissa esitetyillä paikoilla, Tukkutorin hallinnoimilla torialueilla sekä Helenin sähköpisteillä. Tapahtumille tai ketterille kioskeille soveltuvaa sähköä ei saada Helsingin julkisesta ulkovalaistusverkosta, sillä valaisinpylväille tulee sähköä vain pimeän aikaan.
Sähköpisteiden tarve on suurin vilkkaissa, paljon käytetyissä puistoissa
ja kaupunkitiloissa. Nämä paikat ovat usein kaupungin keskeisimpiä ja
arvokkaimpia, jonka vuoksi on tärkeää, että kaupunkikuvaan kiinnitetään riittävästi huomiota sähköpisteitä toteutettaessa. Kalusteiden ja
laitteiden tulee olla kaupunkikuvallisesti korkealuokkaisia ja noudattaa
kaupunkitilaohjetta sekä muita kaupungin ohjeita ja määräyksiä. Myös
sähköturvallisuus ja ilkivallankestävyys korostuvat rakennettaessa julkiseen ulkotilaan yleiseen käyttöön tarkoitettuja sähköpisteitä. Nämä
nostavat kalusteiden ja laitteiden hintaa, mikä voi tehdä palvelusta
käyttöön nähden hyvinkin kallista.
Kaupunkiympäristön toimiala toteutti vuonna 2018 kokeiluluontoisesti
puhelinsoitolla toimivia sähköpisteitä Vaasanpuistikkoon kaupunginvaltuuston päätökseen 28.9.2016 § 245 perustuen. Tapahtumanjärjestäjä
voi tilata sähkövirtaa tätä tarkoitusta varten pystytetystä pollarista soittamalla käyttöopasteen mukaiseen numeroon, jolloin virtaa on tarjolla
kahdeksaksi tunniksi kerrallaan. Kahdeksan tunnin pituinen sähköannos maksaa yksivaiheisena noin viisi euroa ja kolmivaiheisena noin viisitoista euroa. Ostot veloitetaan tilaajan puhelinlaskulla. Vuonna 2020
Vaasanpuistikon soittoautomatiikkaan tehtiin tekniikka- ja hinnoittelupäivitys.
Sähkönsaantia ketterille kioskeille voidaan helpottaa toteuttamalla uusia puhelinsoitolla toimivia sähköpisteitä, sillä Soitolla sähköä toimintamalli soveltuu hyvin ketterään toimintaan. Uudisrakentamisen
ja peruskorjauksen yhteydessä käyttöä laajennetaan Kontulan Kelkkapuistoon, Roihuvuoren Kirsikkapuistoon ja Jätkäsaaren Saukonpaadenpuistoon. Jatkossa kaupunkiympäristön toimiala selvittää ja pyrkii
kehittämään infrastruktuuria erityisesti tapahtuma- aluekorteissa esitetyillä paikoilla ja ketterä kioski -järjestelmän myyntipaikoissa. Myös ketterä kioski -järjestelmään kuuluvien määriteltyjen myyntipaikkojen verkostoa voidaan laajentaa alueille, joihin toteutetaan uusia sähköpisteitä.
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Edellä mainitun lisäksi tapahtumasähköjen toteuttaminen on suunniteltavana Arabianrannan Pornaistenniemeen. Tavoitteena on rakentaa
tapahtumasähköt enintään kahdeksan ruokarekan toimintaa varten Katariina Saksilaisen kadun rakentamisen yhteydessä vuonna 2022.
Käsittely
09.02.2021 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan
Mikko Aho: Kohdan 7 loppuun lisätään:
Edellä mainitun lisäksi tapahtumasähköjen toteuttaminen on suunniteltavana Arabianrannan Pornaistenniemeen. Tavoitteena on rakentaa
tapahtumasähköt enintään kahdeksan ruokarekan toimintaa varten Katariina Saksilaisen kadun rakentamisen yhteydessä vuonna 2022.
Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.
02.02.2021 Pöydälle
Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot
Olli Markkanen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 39559
olli.markkanen(a)hel.fi
Tommi Valve, vs. tiimipäällikkö, puhelin: 310 39571
tommi.valve(a)hel.fi
Jarmo Talvasto, vs. tiimipäällikkö, puhelin: 310 38817
jarmo.talvasto(a)hel.fi
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§ 137
Valtuutettu Mia Haglundin aloite ilmastovaikutusten laskelmien sisällyttämisestä asemakaavoihin
HEL 2020-011136 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.
Käsittely
Valtuutettu Nuutti Hyttinen ehdotti valtuutettu Björn Månssonin kannattamana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:
Helsingin kaupunki on sitoutunut kunnianhimoisiin ilmastotavoitteisiin ja haluaa olla edelläkävijä ilmastonmuutoksen hillinnässä.
Jotta kaupunki on turvallinen ja ilmastonkestävä myös muuttuvissa olosuhteissa, Helsinki myös sopeutuu ilmastonmuutokseen. Helsingin kaupunki on asettanut tavoitteeksi olla hiilineutraali vuonna 2035. Tällöin Helsingin alueella tapahtuva toiminta
ei enää aiheuta ilmaston lämpenemistä. Hiilineutraalius tarkoittaa sitä, että Helsingin alueella syntyvät kasvihuonekaasupäästöt ovat yhtä suuret tai pienemmät kuin Helsingin alueen sitomat
päästöt.
Kaikki Helsingin alueella tapahtuvasta toiminnasta aiheutuvat
päästöt eivät kuitenkaan synny Helsingissä. Konkreettisena
esimerkkinä on rakentamisessa käytettyjen betonielementtien tai
esirakentamisessa käytettävien betonipaalujen valmistus, joka
yleensä tapahtuu kaupungin rajojen ulkopuolella, tai näiden kuljettaminen Helsinkiin. Kun esirakentaminen ja rakentaminen kuitenkin on Helsingin alueella tapahtuvaa toimintaa, siitä aiheutuvat päästöt tulee huomioida hiilineutraaliuden ja yleisemminkin
ilmastotavoitteiden toteutumisen tarkastelussa, vaikka rakentamisessa ja esirakentamisessa käytetyt raaka-aineet, kuten betoni, tuotettaisiinkin kaupungin rajojen ulkopuolella. Muunlainen
tarkastelu olisi älyllisesti epärehellistä ja mahdollistaa osaoptimoinnin, jossa kaupungin päättäjät voivat viherpestä toimintaansa siirtämällä kaupungin toiminnasta tosiasiallisesti aiheutuvat
päästöt näennäisesti kaupungin rajojen ulkopuolelle.
Edellä esitetyin perustein kaupunginvaltuusto edellyttää hyväksyessään aloitevastauksen, että kaupunki selvittää, kuinka esirakentamisessa sekä rakentamisessa käytettyjen, Helsingin ulPostiosoite
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kopuolella valmistettujen rakenneosien valmistuksesta sekä kuljetuksesta Helsinkiin aiheutuneet päästöt voitaisiin huomioida
osana ilmastovaikutuslaskelmia.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi ensin yksimielisesti kaupunginhallituksen
ehdotuksen.
5 äänestys
Valtuutettu Nuutti Hyttisen ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus EI.
JAA-ehdotus: Helsingin kaupunki on sitoutunut kunnianhimoisiin ilmastotavoitteisiin ja haluaa olla edelläkävijä ilmastonmuutoksen hillinnässä.
Jotta kaupunki on turvallinen ja ilmastonkestävä myös muuttuvissa olosuhteissa, Helsinki myös sopeutuu ilmastonmuutokseen. Helsingin
kaupunki on asettanut tavoitteeksi olla hiilineutraali vuonna 2035. Tällöin Helsingin alueella tapahtuva toiminta ei enää aiheuta ilmaston
lämpenemistä. Hiilineutraalius tarkoittaa sitä, että Helsingin alueella
syntyvät kasvihuonekaasupäästöt ovat yhtä suuret tai pienemmät kuin
Helsingin alueen sitomat päästöt. Kaikki Helsingin alueella tapahtuvasta toiminnasta aiheutuvat päästöt eivät kuitenkaan synny Helsingissä.
Konkreettisena esimerkkinä on rakentamisessa käytettyjen betonielementtien tai esirakentamisessa käytettävien betonipaalujen valmistus,
joka yleensä tapahtuu kaupungin rajojen ulkopuolella, tai näiden kuljettaminen Helsinkiin. Kun esirakentaminen ja rakentaminen kuitenkin on
Helsingin alueella tapahtuvaa toimintaa, siitä aiheutuvat päästöt tulee
huomioida hiilineutraaliuden ja yleisemminkin ilmastotavoitteiden toteutumisen tarkastelussa, vaikka rakentamisessa ja esirakentamisessa
käytetyt raaka-aineet, kuten betoni, tuotettaisiinkin kaupungin rajojen
ulkopuolella. Muunlainen tarkastelu olisi älyllisesti epärehellistä ja
mahdollistaa osaoptimoinnin, jossa kaupungin päättäjät voivat viherpestä toimintaansa siirtämällä kaupungin toiminnasta tosiasiallisesti aiheutuvat päästöt näennäisesti kaupungin rajojen ulkopuolelle. Edellä
esitetyin perustein kaupunginvaltuusto edellyttää hyväksyessään aloitevastauksen, että kaupunki selvittää, kuinka esirakentamisessa sekä
rakentamisessa käytettyjen, Helsingin ulkopuolella valmistettujen rakenneosien valmistuksesta sekä kuljetuksesta Helsinkiin aiheutuneet
päästöt voitaisiin huomioida osana ilmastovaikutuslaskelmia.
EI-ehdotus: Vastustaa
Jaa-äänet: 27
Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Laura Finne-Elonen, Joel Harkimo, Nuutti Hyttinen, Atte Kaleva, Tapio Klemetti, Pia Kopra, Kauko
Koskinen, Heimo Laaksonen, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Dani
Niskanen, Mia Nygård-Peltola, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, MiPostiosoite
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ka Raatikainen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Mirita Saxberg, Juhani Strandén, Leo Stranius, Matias Turkkila, Ulla-Marja Urho, Laura Varjokari, Mauri Venemies, Sinikka Vepsä
Ei-äänet: 1
Otto Meri
Tyhjä: 56
Alviina Alametsä, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Katju
Aro, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Jussi Chydenius,
Fatim Diarra, Mika Ebeling, Tuula Haatainen, Mia Haglund, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Abdirahim Husu Hussein,
Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Vesa Korkkula, Anna
Laine, Johanna Laisaari, Petra Malin, Hannu Oskala, Matias Pajula,
Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Amanda Pasanen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Wille Rydman, Suldaan Said Ahmed, Daniel Sazonov, Satu Silvo, Anni
Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Pilvi
Torsti, Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Juhana Vartiainen, Sanna
Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar
Valtuutettu Harry Bogomoloff ilmoitti tarkoituksenaan olleen äänestää
tyhjää.
Kaupunginvaltuusto ei hyväksynyt valtuutettu Nuutti Hyttisen ehdottamaa toivomuspontta.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174
suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet
1

Valtuutettu Mia Haglundin aloite

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
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Valtuutettu Mia Haglund ja 16 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että kaupunki selvittää käytäntöjä, joilla asemakaavojen taustaselvityksiin liitetään ilmastovaikutusten laskelma, jotta ilmastovaikutusten arvioinnista saadaan kiinteämpi osa kaavaprosessia.
Kaupunginhallitus toteaa, että asemakaavoitukseen ollaan Helsingissä
parhaillaan luomassa yhtenäistä käytäntöä vähähiilisyyden arvioimiseksi hiilijalanjäljen laskemisen avulla. Työn on tarkoitus valmistua kevään 2021 aikana ja siinä hyödynnetään sekä Helsingistä että muualta
Suomesta saatuja kokemuksia. Työn aikana määritellään käytettävä
laskentamenetelmä, laskettavat kohteet, niistä käytettävät muuttujat ja
laskemisajankohta kaavaprosessissa. Lisäksi työssä määritellään laskelmien edellyttäminen, tilaaminen, hyväksyminen ja vaikuttavuus.
Laskennasta rajataan pois asioita, joilla on vähäinen vaikutus tai joihin
ei voida lainkaan asemakaavoituksella vaikuttaa.
Tavoitteena on sisällyttää vähähiilisyyden arviointi kaikkiin kaavahankkeisiin. Kaupunkiympäristölautakunnan tai kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi tulee vuosittain 50 - 60 asemakaavaa ja vireillä olevia kaavahankkeita on noin 300. Resurssien käytön sekä hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamisen kannalta ei ole tarkoituksenmukaista tehdä tai
tilata kaikkiin hankkeisiin konsultin tekemiä yksityiskohtaisia koko elinkaaren kattavia laskelmia. Kaavamääräysten laatimisessa voidaan
muun muassa käyttää hyväksi aiempiin vastaaviin kaavakohteisiin tehtyjä laskelmia.
Hiilijalanjäljen laskentamenetelmän tavoitteena on mahdollisimman vähäpäästöinen ratkaisu sen sijaan, että vain laskettaisiin kaavahankkeen
loppuvaiheessa sen aiheuttamia päästöjä. Esimerkiksi suunniteltavan
kohteen sijoittumisen yhdyskuntarakenteeseen tulee olla keskeinen
lähtökohta. Ratkaisun löytämiseksi laskelmia saattaa olla tarpeen tehdä
useita kertoja eri vaiheissa ja erilaisilla vaihtoehdoilla. Toisaalta osassa
hankkeista laskelmia voidaan tarvita vain tietyssä suunnitteluvaiheessa
esimerkiksi esirakentamisen osalta. Kaikissa hankkeissa ratkaisun löytämiseksi ei välttämättä tarvita laskelmia ollenkaan, vaan vähähiilisyyteen voidaan ohjata selkeillä tavoitteilla ja keinoilla. Kattava laskenta on
tarpeen isoissa ja muilla tavoin merkityksellisissä hankkeissa, joilla on
maankäytön ja rakentamisen näkökulmasta suuret päästövaikutukset.
Tällaisia ovat esimerkiksi aluerakentamishankkeet sekä purkavan uudisrakentamisen kohteet. Laskentamenetelmien kehittymisen ja niihin
liittyvien epävarmuustekijöiden vähenemisen myötä laskelmia voidaan
soveltaa paremmin myös pienempiin kohteisiin.
Yhteinen käytäntö voi mahdollistaa laskentatulosten vertailun hankkeiden välillä, mikä ei ole vielä nykyään mahdollista. Käytäntöä tullaan kehittämään saatujen kokemusten perusteella ja yleisissä laskentaperiPostiosoite
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aatteissa tapahtuneiden tarkennusten myötä. Laskenta- ja vertailutiedon karttuminen auttaa tehostamaan suunnitteluprosesseja.
Aloitteesta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan lausunto. Vastaus
on lausunnon mukainen.
Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174
suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet
1

Valtuutettu Mia Haglundin aloite

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria
Kaupunginvaltuusto 05.05.2021 § 111
HEL 2020-011136 T 00 00 03

Päätös
Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174
suvi.ramo(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 19.04.2021 § 274
HEL 2020-011136 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
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Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174
suvi.ramo(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 02.03.2021 § 88
HEL 2020-011136 T 00 00 03

Hankenumero 5264_190

Lausunto
Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon:
Asemakaavoitukseen ollaan Helsingissä parhaillaan luomassa yhtenäistä käytäntöä vähähiilisyyden arvioimiseksi hiilijalanjäljen laskemisen avulla. Työn pitäisi valmistua kevään 2021 aikana ja siinä hyödynnetään sekä Helsingistä että muualta Suomesta saatuja kokemuksia.
Työn aikana määritellään käytettävä laskentamenetelmä, laskettavat
kohteet, niistä käytettävät muuttujat ja laskemisajankohta kaavaprosessissa. Lisäksi työssä määritellään laskelmien edellyttäminen, tilaaminen, hyväksyminen ja vaikuttavuus. Laskennasta rajataan pois asioita, joilla on vähäinen vaikutus tai joihin ei voida lainkaan asemakaavoituksella vaikuttaa.
Tavoitteena on saada vähähiilisyyden arviointi kaikkiin kaavahankkeisiin ja tehdä arviointi tarkoituksenmukaisella tavalla tai käyttää kaavamääräysten laatimisessa hyväksi aiempiin vastaaviin kaavakohteisiin
tehtyjä laskelmia. Vuosittain kaupunkiympäristölautakunnan tai kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi tulee 50 - 60 asemakaavaa ja vireillä
olevia kaavahankkeita on noin 300. Resurssien käytön sekä hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamisen kannalta ei ole tarkoituksenmukaista tehdä tai tilata kaikkiin hankkeisiin konsultin tekemiä yksityiskohtaisia koko elinkaaren kattavia laskelmia.
Menetelmän tavoitteena on mahdollisimman vähäpäästöinen ratkaisu
sen sijaan, että vain laskettaisiin kaavahankkeen loppuvaiheessa sen
aiheuttamia päästöjä. Esimerkiksi suunniteltavan kohteen sijoittumisen
yhdyskuntarakenteeseen tulee olla keskeinen lähtökohta. Ratkaisun
löytämiseksi laskelmia saattaa olla tarpeen tehdä useita kertoja eri vaiheissa ja erilaisilla vaihtoehdoilla. Toisaalta osassa hankkeista laskelPostiosoite
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mia voidaan tarvita vain tietyssä suunnitteluvaiheessa, esimerkiksi esirakentamisen osalta. Kaikissa hankkeissa ratkaisun löytämiseksi ei
välttämättä tarvita laskelmia ollenkaan, vaan vähähiilisyyteen voidaan
ohjata selkeillä tavoitteilla ja keinoilla. Kattava laskenta on tarpeen
isoissa ja muilla tavoin merkityksellisissä hankkeissa, joilla on maankäytön ja rakentamisen näkökulmasta suuret päästövaikutukset. Tällaisia ovat esimerkiksi aluerakentamishankkeet sekä purkavan uudisrakentamisen kohteet. Laskentojen kehittymisen ja niihin liittyvien epävarmuustekijöiden vähenemisen myötä niitä voidaan soveltaa paremmin myös pienempiin kohteisiin.
Yhteinen käytäntö voi mahdollistaa laskentatulosten vertailun hankkeiden välillä, mikä ei ole vielä nykyään mahdollista. Käytäntöä tullaan kehittämään saatujen kokemusten perusteella ja yleisissä laskentaperiaatteissa tapahtuneiden tarkennusten myötä. Laskenta- ja vertailutiedon karttuminen auttaa tehostamaan suunnitteluprosesseja.
Helsingissä on hiilijalanjäljenlaskentaa kokeiltu asemakaavoituksessa
esimerkiksi yksittäisissä purkavan uudisrakentamisen kohteissa, Ounasvaarantie 2 ja Pallaksentie 1 asemakaavassa, Vartiokylänlahden
suunnitteluperiaatteiden valmistelussa ja Malmin lentokenttäalueen esirakentamisen suunnittelussa. Kalasatamassa on järjestetty vähähiilisen
viherkorttelin suunnittelukilpailu. Muualla Suomessa merkittäviä kokeiluita on tehty esimerkiksi Hiedanrannassa Tampereella, Skanssissa
Turussa ja Finnoossa Espoossa.
Taustaa
Vähähiilisyyden arvioinnissa voidaan hyödyntää hiilijalanjäljenlaskentaa. Maankäyttö- ja rakennuslain uudistamiseen liittyen ollaan myös
valtakunnallisesti kehittämässä arviointimenetelmiä. Vähähiilisyyden
arviointi on osa ilmastovaikutusten arviointia. Ilmastovaikutusten arvioinnin alle kuuluvat sekä ilmastonmuutoksen hillinnän että ilmastonmuutokseen sopeutumisen kokonaisuudet. Ilmastonmuutoksen hillinnän kokonaisuuteen kuuluvat keskeisimpinä asioina energiajärjestelmän aiheuttamien ilmastopäästöjen arviointi, rakentamisen aikaiset ilmastopäästöt sekä alueen käytöstä aiheutuvan liikenteen ilmastopäästöjen arviointi. Ilmastonmuutokseen sopeutumiseen liittyviä asiakokonaisuuksia puolestaan ovat mm. tulvariskin ja hulevesien hallintaratkaisujen arviointi ja määrittely.
Vaikutusten arviointi on olennainen osa maankäytön suunnittelua. Kaavoituksessa vaikutusten arviointi perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin sekä asetukseen. Meneillään olevassa maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksessa vähähiilisyys on mukana uutena asiana, joten tätä
tullaan vaatimaan jatkossa myös kansallisen tason ohjauksen kautta.
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Helsinki on asettanut hiilineutraaliustavoitteen vuodelle 2035. Käytännössä tavoite tarkoittaa sitä, että vähintään 80 % kaupunkialueen suorista päästöistä leikataan verrattuna vuoden 1990 päästötasoon. Numeerinen tavoite koskee suoria päästöjä, mutta Hiilineutraali Helsinki toimenpideohjelmassa on toimia myös välillisten päästöjen vähentämiseksi. Alueellinen vähähiilisyystarkastelu kattaa sekä syntyvät suorat
että välilliset päästöt, joita molempia on tärkeä pienentää.
Alueellinen vähähiilisyystarkastelu voidaan tehdä koko elinkaaren osalta tai rakentamishankkeen tietystä vaiheesta, kuten materiaalien valmistuksesta, rakentamisesta, käytöstä tai purkamisesta. Asemakaavoituksessa tarkastelun kohteena ovat rakennukset, infra (sisältäen kadut,
puistot) ja energiajärjestelmä sekä tarvittaessa liikenne. Esirakentamista voidaan tarkastella osana rakennusten tai infran rakentamisen päästöjä tai omana kokonaisuutenaan. Maankäytön suunnittelussa esirakentamisen päästöjä on kuitenkin perusteltua tarkastella erikseen ja
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta laskennoista saatavien
tulosten perusteella voidaan ohjata rakentamisen sijoittamista sekä etsiä ratkaisuja perinteisten keinojen sijalle esirakentamisessa. Maamassojen käyttöön liittyviä toimenpiteitä on usein mahdollista optimoida ilmastopäästöjen suhteen, mutta tämä vaatii massahallinnan aikataulutusta ja teeman integroimista muuhun suunniteluun.
Hiilijalanjälkilaskennoissa on tähän mennessä keskitytty rakennuksiin
osittain siksi, että yleiset päästölaskentaperiaatteet ovat pisimmällä rakennuksissa. Siksi niiden hiilijalanjälkiä voidaan paremmin verrata keskenään. Kansallisesti säädöstasolla rakennusten vähähiilisyydelle tullaan asettamaan raja-arvot ennen vuotta 2025
(www.elinkaarilaskenta.fi).
Infrarakentamisen osalta yhteiset päästölaskentavalmiudet eivät vielä
ole samalla tasolla, vaikka infrarakentamisen osuus on rakennetun ympäristön elinkaaren päästöistä merkittävä. Kokonaisuutta tulisikin kehittää kansallisella tasolla valtion ohjauksella. Periaatteita ja päästökertoimia tarvittaisiin asemakaavoituksessa tehtäviä laskelmia varten, jotta
laskennoista saadaan yhdenmukaisia, vertailtavia ja helposti toteutettavia. Laskennat perustuvat pitkälti taustaoletuksiin ja samasta kohteesta eri tekijöiltä saadut tulokset poikkeavat nykyisin toisistaan merkittävästi.
Asemakaavoitus on osa suunnitteluketjua, jota edeltää yleiskaavoitus.
Vähähiilisyyden arviointi on yhtenä näkökulmana mukana myös yleiskaavan toteuttamisohjelmassa, jossa määritellään tulevien maankäytön
muutosalueiden toteuttamisjärjestys. Yleiskaavan toteuttamisohjelman
päivityksessä mukana olevina kriteereinä on maaperä (vaikutus rakentamisen aikaisiin ja esirakentamisen päästöihin), olemassa oleva raPostiosoite
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kennuskanta (energiasaneerauspotentiaali täydennysrakentamisen yhteydessä) sekä saavutettavuus kestävillä liikennemuodoilla (liikenteen
ilmastopäästöt).
Asemakaavoitusvaiheessa tehtyjä arviointeja tulisi täydentää ja tarkentaa sitä seuraavissa suunnitteluvaiheissa kuten katu-, puisto- ja rakennussuunnitelmissa. Kaupunki voi ohjata rakentamista vähähiilisempään
suuntaan myös muilla keinoilla kuten asemakaavoitukseen kytkeytyvillä
tontinluovutusehdoilla.
Käsittely
02.03.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
Vastaehdotus:
Mia Haglund: Lausuntoehdotuksen ensimmäisen kappaleen viimeisestä virkkeestä poistetaan "tai joiden laskeminen on hankalaa" ja virkkeen
loppuosa muotoillaan muotoon "tai joihin ei voida lainkaan asemakaavoituksella vaikuttaa".
Kannattaja: Nuutti Hyttinen
Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Mia Haglundin vastaehdotuksen.
16.02.2021 Pöydälle
Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot
Anri Linden, yksikön päällikkö, puhelin: 310 37352
anri.linden(a)hel.fi
Kaisa-Reeta Koskinen, projektijohtaja, puhelin: 310 22816
kaisa-reeta.koskinen(a)hel.fi
Alpo Tani, yleiskaavasuunnittelija, puhelin: 310 15310
alpo.tani(a)hel.fi
Jenni Kuja-Aro, ympäristötarkastaja, puhelin: 310 32008
jenni.kuja-aro(a)hel.fi
Heidi Huvila, ympäristöasiantuntija, puhelin: 310 38202
heidi.huvila(a)hel.fi
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§ 138
Valtuutettu Petrus Pennasen aloite jalankulkuväylien taiteen osallistavasta käytöstä
HEL 2020-011652 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.
Käsittely
Valtuutettu Petrus Pennanen ehdotti hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:
Selvitetään mahdollisuudet kehittää tapoja ja ohjeistusta jalankulkuväylien ja liikunta-alueiden yhteyteen tulevan laatu- ja turvallisuustavoitteet täyttävän taiteen valintaan niin, että taide
osallistaa nykyistä tehokkaammin kaupunkilaisia yhdessäoloon ja
liikuntaan.
Valtuutettu Petrus Pennasen ehdottamaan toivomuspontta ei kannatettu, joten se raukesi.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731
maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet
1

Valtuutettu Petrus Pennasen aloite

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Valtuutettu Petrus Pennanen ja 15 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että julkisille jalankulkuväylille valittava taide suunnitellaan
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lähtökohtaisesti tukemaan ja mahdollistamaan teosten osallistavaa
käyttöä mm. oleskeluun ja liikuntaan.
Kaupunginhallitus toteaa, että uusissa julkisen taiteen hankkeissa pyritään mahdollistamaan teosten lähelle pääseminen aina, kun se on
teoksen kannalta tarkoituksenmukaista eikä vaaranna teoksen tai kaupunkilaisten turvallisuutta. Mahdollisuus oleskella julkisessa ulkotilassa
olevilla teoksilla on arvokasta.
Aloitteessa mainittu Kalasataman Early One Morning, Eternity Sculpture on hyvä esimerkki teoksesta, jota voi käyttää: sen päällä istutaan,
lapset leikkivät sen sisällä ja se toimii kohtaamispaikkana ja keskustelunavauksena. Teokseen kiipeäminen on kuitenkin jouduttu turvallisuussyistä kieltämään. Rullalautailu estettiin siksi, että se on jo vahingoittanut teosta.
Turvallisuusvaatimusten ja taiteellisesti korkeatasoisten teosten yhteensovittaminen on usein haastavaa. Liikunta- ja leikkipaikkojen suunnittelussa on noudatettava lukuisia teknisiin ratkaisuihin, materiaaleihin
ja mittasuhteisiin liittyviä turvallisuusmääräyksiä. Kuvataiteen alistaminen näille ei yleensä johda taiteellisen lopputuloksen kannalta parhaisiin ratkaisuihin, vaan vaarana on päätyä keskinkertaisiin kompromisseihin.
Ainutkertaiset taideteokset soveltuvat vain harvoin liikunnan harrastamispaikoiksi eikä niihin kiipeäminen ole koskaan täysin turvallista. Jos
taideteoksissa rohkaistaan urheilemaan tai kiipeilemään, kaupunki kantaa viime kädessä vastuun vahingoista.
Liikuntapaikkoina taideteokset ovat myös alttiita vaurioitumiselle. Esimerkiksi rullalautailu kuluttaa teoksia, aiheuttaa murtumia ja jatkuvaa
pintojen korjaustarvetta. Rullalautailun estämisellä ei haluta torjua teosten osallistavaa, vaan niitä vahingoittavaa käyttöä.
Julkisten taideteosten käyttäminen kaupunkilaisten omiin tarkoituksiin
on monella tapaa mielekästä ja mahdollista. Siihen olisi kuitenkin löydettävä tapoja, jotka eivät vahingoita teoksia, vaaranna ihmisten turvallisuutta tai heikennä julkisten teosten taiteellista laatua.
Vastaus on kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunnon mukainen.
Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
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Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731
maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet
1

Valtuutettu Petrus Pennasen aloite

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria
Kaupunginvaltuusto 05.05.2021 § 112
HEL 2020-011652 T 00 00 03

Päätös
Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731
maria.nyfors(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 19.04.2021 § 279
HEL 2020-011652 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731
maria.nyfors(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 30.03.2021 § 46
HEL 2020-011652 T 00 00 03
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Lausunto
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää valtuustoaloitetta yleisten
alueiden taiteen osallistavuudesta ja julkisen taiteen äärellä tapahtuvasta oleskelusta ja liikunnasta monin tavoin kannatettavana. Aloitteeseen liittyy kuitenkin myös joitakin ongelmallisia näkökohtia ja käytännön seikkoja, joita seuraavassa pyrimme valottamaan.
Taustaksi todettakoon, että vastuutahoina Helsingin julkisen taiteen
hankinnoissa ovat HAM Helsingin taidemuseo, kaupunkiympäristön
toimiala ja kaupunginkanslia. HAM toimii kaupungin julkisen taiteen tilauksissa taideasiantuntijana ja huolehtii kaupungin taidekokoelmasta,
johon Taidemuseon kuratoimat julkiset taideteokset liitetään. Taidemuseo vastaa teosten säilymisestä, konservoinnista ja ylläpidosta yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan kanssa. Teosten tilaajana on kohteesta riippuen kaupunkiympäristön toimiala tai kanslia, ja kaupunkiympäristön toimiala vastaa mm. teoksiin liittyvistä katurakenteista, kiveyksistä, perustuksista ja valaisusta.
Aloitteessa mainitaan Kalasataman Capellanaukiolla sijaitseva Jacob
Dahlgrenin Early Morning, Eternity Sculpture esimerkkinä teoksesta,
jonka osallistavaa käyttöä kaupunki olisi pyrkinyt torjumaan. Lähestyttävyys ja vuorovaikutukseen kannustaminen on tosiaan ollut sekä teoksen tekijän Jacob Dahlgrenin että teoksen kuratoimisesta ja tilaamisesta vastanneen työryhmän toive. Asukkaat ovat ottaneet teoksen omakseen: siellä istutaan, siihen nojaillaan ja sitä halaillaan, lapset leikkivät
sen sisällä, ja se toimii kohtaamispaikkana ja keskustelunavauksena.
Teokseen kiipeily on sen sijaan jouduttu turvallisuussyistä kieltämään,
samoin kuin teoksessa rullalautailu. Kiipeilyssä vaarassa ovat kiipeilijät,
rullalautailussa puolestaan itse teos. Teos ehti heti valmistuttuaan vahingoittua rullalautailusta, ja nyt sen maalipinta joudutaan hiomaan ja
maalaamaan uudelleen. Tästä syystä rullalautailua teoksella on jouduttu jälkikäteen ehkäisemään muuttamalla katukiveystä sen ympärillä.
Yksittäiset lohkopintaiset kivet osoittautuivat kuitenkin liian korkeiksi esteettömyyden kannalta., ja asia korjattiin pian kiviä madaltamalla.
Kaupunkistrategiassa ja luonnollisesti myös julkisen taiteen prosesseissa osallisuus on tärkeä arvo ja toimintatapa. Osallisuus taiteessa
tarjoaa monenlaisia mahdollisuuksia. Se voi toteutua monin eri tavoin
ja eri vaiheissa teoksen elinkaarta, esimerkiksi kaupunkilaisten kuulemisena jo ennen taiteilijavalintaa; se voi myös olla koko taideteosprosessin ytimessä kuten yhteisötaiteen teoksissa. Osallisuutta voi rakentaa taidekasvatuksen keinoin. Teoksiin, niiden tekijöihin ja taustoihin tutustuminen edistää kaupunkilaisten omistajuutta ja osallisuutta niistä.
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Julkinen taide voi tarjota alustan kaupunkilaisten omille ja yhdessä jaetuille merkityksille ja muistoille. Taideteos voi toimia puheenaiheena,
kokoontumispaikkana, maamerkkinä, löytönä, toisen taiteellisen intervention alustana ja kaupunginosan visuaalisen identiteetin rakentajana.
Valtuustoaloitteessa esimerkkinä taideteosten osallistavasta käytöstä
mainitaan oleskelu ja liikunta. Mahdollisuus koskea julkisessa ulkotilassa olevia teoksia ja oleskella niillä on arvokasta. Uusissa julkisen taiteen hankkeissa pyritäänkin mahdollistamaan lähelle pääsy aina, kun
se on teoksen luonteen ja sisällön kannalta tarkoituksenmukaista eikä
vaaranna teoksen tai kaupunkilaisten turvallisuutta.
Julkinen taide voi tukea liikuntaharrastusta ja aktivoida ihmisiä liikkumaan. Osallisuus voi toteutua hyvin myös ilman fyysistä kontaktia teokseen: vaikkapa seuraamalla valmiita kävely- tai pyöräilyreittejä julkisten
veistosten äärelle tai kehittämällä HAMin veistoskartan avulla sellaisia
itse. On kuitenkin monia syitä, joiden takia ainutkertaiset taideteokset
vain harvoin soveltuvat liikunnan fyysisiksi alustoiksi.
Jos taideteoksissa rohkaistaan urheilemaan tai kiipeilemään, kaupunki
viime kädessä kantaa vastuun ihmisille sattuvista vahingoista. Taideteoksiin kiipeäminen ei koskaan ole täysin turvallista putoamis- ja juuttumisvaaran vuoksi.
Liikuntaharrastuksen alustoina taideteokset ovat myös alttiita vaurioitumiselle. Esimerkiksi rullalautailu rikkoo ja kuluttaa teoksia synnyttäen
sekä äkillisiä, teosten murtumiseen liittyviä korjaustarpeita että jatkuvasti uusiutuvaa naarmujen ja pintojen korjaustarvetta. Teosten korjaus
ja säilymisen turvaaminen on kallista ja johtaa henkilötyöajan ja kustannusten kasvuun, josta lausunto aiheellisesti kantaa huolta. Rullalautailun estämisellä ei haluta torjua teosten osallistavaa, vaan niitä vahingoittavaa käyttöä. Estäviä toimenpiteitä joudutaan harkitsemaan myös
turvallisuussyistä tai silloin, kun harrastus aiheuttaa asukkaita häiritsevää melua.
Turvallisuusvaatimusten ja taiteellisesti korkeatasoisen taideteoksen
yhteensovittaminen on haastavaa. Liikunta- ja leikkipaikkojen suunnittelussa on noudatettava lukuisia teknisiin ratkaisuihin, alustoihin, materiaaleihin ja mittasuhteisiin liittyviä standardeja ja turvallisuusmääräyksiä. Kuvataiteen alistaminen käyttöesineiden suunnittelustandardeille ei
yleensä johda taiteellisen lopputuloksen kannalta parhaisiin ratkaisuihin, vaan vaarana on päätyä keskinkertaisiin kompromisseihin.
Julkisten taideteosten käyttäminen kaupunkilaisten omiin tarkoituksiin
on mielekästä ja mahdollista. Siihen olisi kuitenkin löydettävä tapoja,
jotka eivät vahingoita teosta, riko sen tekijän tekijänoikeutta tai kutista
taideteosta käyttöesineeksi. Kaupungissa törmäävät monet, keskenään
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vastakkaisetkin intressit ja toiminnot, ja uskomme että avoimesta, osallistavasta ja omintakeisesta kaupungista löytyy keskinäisen kunnioituksen hengessä paikkansa niin urheilulle, harrastuksille, kaupunkilaisten
omaehtoiselle toiminnalle kuin ammattitaiteilijoiden työn tuloksena syntyneille taideteoksillekin.
Esittelijä
kulttuurijohtaja
Mari Männistö
Lisätiedot
Taru Tappola, julkisen taiteen päällikkö, puhelin: 310 87077
taru.tappola(a)hel.fi
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§ 139
Valtuutettu Kaisa Hernbergin aloite työmaiden turvallisuuspuutteisiin puuttumisesta katutyökoulutusta kehittämällä
HEL 2020-011644 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550
timo.linden(a)hel.fi

Liitteet
1

Valtuutettu Kaisa Hernbergin aloite

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Valtuutettu Kaisa Hernberg ja 28 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että Helsingin katutyökoulutuksen sisältöjä kehitetään. Kadun
käyttäjien näkökulman tulee olla vahvasti esillä, ja erityistä huomiota tulee kiinnittää kävelyn ja pyöräilyn turvallisuuteen ja sujuvuuteen liittyviin
sisältöihin. Myös Helsingin kantakaupungin poikkeuksellisuus liikenneympäristönä tulee huomioida entistä paremmin. Velvoite osallistua
katutyökoulutukseen ulotetaan rakennusurakoitsijoiden henkilöstön
ohella myös katusuunnittelijoihin, suunnittelukonsultteihin ja rakennuttajiin. Alueidenkäytön lupaehtoja selkiytetään katutöiden osalta.
Helsinki edellyttää muiden pääkaupunkiseudun kaupunkien tavoin, että
kaupunkien hallinnoimilla yleisillä alueilla tehtävillä työmailla vähintään
yhdellä paikalla olevalla henkilöllä on voimassaoleva Pääkaupunkiseudun katutyökortti. Lisäksi kaivutyöstä vastaavalla henkilöllä tulee olla
voimassa oleva Väyläviraston hyväksymä Tieturva 1- tai 2-kortti, tai hyväksytysti suoritettu Pääkaupunkiseudun katutyöt -koulutus ja voimassa oleva Pääkaupunkiseudun katutyökortti.
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Pääkaupunkiseudun katutyöt -koulutusta on järjestetty vuodesta 2006
lähtien. Koulutukseen liittyy tentti, jonka läpäisseet saavat Pääkaupunkiseudun katutyökortin. Koulutuksiin osallistuu vuositasolla keskimäärin
600 henkilöä. Koulutusta kehitetään, jotta muuttuva toimintaympäristö
voidaan paremmin ottaa huomioon.
Koulutus on lisännyt kadulla töitä tekevien tietoa liikenteen sujuvuudelle, turvallisuudelle ja esteettömyydelle vaikuttavista seikoista. Toimijoita
on ohjeistettu huomioimaan kadulla ja yleisellä alueella sijaitsevat johdot ja laitteet sekä kadun ja yleisen alueen rakenteet haittojen vähentämiseksi. Koulutus on parantanut tilannetta mutta kehitettävää on
edelleen. Tarvitaan myös asennemuutosta toimintatapojen muuttamiseksi.
Koulutus sisältää luennot eri liikennemuotojen huomioon ottamisesta
sekä syvällisemmän kuvauksen hyvistä ja hyväksyttävistä työmaan liikennejärjestelyistä. Pyöräliikenteen ja katutöiden yhteensovittamisesta
on koulutuksessa oma erillinen osuus. Viimeisimpään koulutukseen sisällytettiin myös luento asukasystävällisestä työmaasta. Tämän sekä
katutyömaiden viestinnän osuutta on tarkoitus kasvattaa vuoden 2021
koulutuksissa. Koulutusmateriaalina toimii mm. vuonna 2020 julkaistu
Asukaslähtöinen työmaa -opas.
Osana kehitystyötä kaupunki asettaa työmaiden laadulle ja turvallisuudelle mitattavat tavoitteet ja raportoi niiden toteutumisesta vuosittain
kaupunkiympäristölautakunnalle. Työmaajärjestelyjen turvallisuus ja
asukas- ja yritysystävällisyys nostetaan sekä työmaaohjeistuksissa että
katutyökoulutuksissa yhdeksi päätavoitteeksi. Työmaaohjeistusten kehittämisen tavoitteena on laatia mahdollisimman yksiselitteiset ohjeet.
Vaikuttavuutta haittojen vähentämiseen haetaan ohjeiden päivittämisellä, työmaiden omavalvonnalla, viestinnällä, katutöitä koskevien määräysten sekä koulutuksen kehittämisellä.
Asiasta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan lausunto. Vastaus on
lausunnon mukainen.
Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550
timo.linden(a)hel.fi
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1

Valtuutettu Kaisa Hernbergin aloite

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria
Kaupunginvaltuusto 05.05.2021 § 113
HEL 2020-011644 T 00 00 03

Päätös
Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550
timo.linden(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 26.04.2021 § 297
HEL 2020-011644 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550
timo.linden(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 02.03.2021 § 91
HEL 2020-011644 T 00 00 03

Lausunto
Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon:
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Nykyisellään Helsingin kaupunki yhdessä Espoon, Kauniaisten ja Vantaan kaupunkien kanssa edellyttää hallinnoimillaan yleisillä alueilla tehtävillä työmailla ainakin yhdeltä paikalla olevalta henkilöltä voimassaolevan Pääkaupunkiseudun katutyökortin. Lisäksi kaivutyöstä vastaavalla henkilöllä tulee olla voimassa oleva Väyläviraston hyväksymä Tieturva 1- tai 2-kortti, tai hyväksytysti suoritettu Pääkaupunkiseudun katutyöt -koulutus ja siitä todisteena voimassa oleva Pääkaupunkiseudun
katutyökortti.
Pääkaupunkiseudun (PKS) katutyöt -koulutusta on järjestetty vuodesta
2006 lähtien. Koulutus järjestetään yhden päivän koulutuksena ja siihen liittyy kurssipäivänä suoritettava tentti, jonka läpäisseet saavat
Pääkaupunkiseudun katutyökortin. Koulutuksia järjestetään vuosittain
ja niille osallistuu vuositasolla keskimäärin 600 henkilöä. Osallistujina
on niin kaivutöitä kuin muita yleisillä alueilla tehtäviä töitä tekeviä toimijoita infraurakoitsijoista elokuvan tekijöihin. Koulutusta on kehitetty sen
aloittamisesta lähtien jatkuvasti, ja kehittäminen on varmasti tarpeen
myös vastaisuudessa, jotta alati muuttuva toimintaympäristö voidaan
paremmin ottaa huomioon.
Koulutuksen järjestäminen on lisännyt kadulla töitä tekevien tietoisuutta
näkökohdista, joilla on vaikutusta liikenteen sujuvuudelle, turvallisuudelle ja esteettömyydelle. Lisäksi koulutuksella on voitu ohjeistaa toimijoita huomioimaan paremmin kadulla ja yleisellä alueella sijaitsevat
johdot ja laitteet sekä kadun ja yleisen alueen rakenteet siten, että töistä aiheutuvaa haittaa ja vahinkoja on saatu vähennettyä. Koulutuksella
on ollut selkeä vaikutus edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamisessa, mutta toki kehittämistä on edelleen. Lisäksi tarvitaan myös selkeää
asennemuutosta, jotta tietoisuus muuttuu teoiksi ja toimintatavaksi.
Koulutus on jo aiemmin sisältänyt luennot eri liikennemuotojen huomioon ottamisesta sekä syvällisemmän kuvauksen hyvistä ja hyväksyttävistä työmaan liikennejärjestelyistä. Pyöräliikenteen ja katutöiden yhteensovittamisesta on koulutuksessa oma erillinen osuus. Viimeisimpään koulutukseen marraskuussa 2020 sisällytettiin myös luento asukasystävällisestä työmaasta. Tämän sekä katutyömaiden viestinnän
osuutta on myös tarkoitus kasvattaa vuoden 2021 koulutuksissa. Asukas-, liikkuja- ja toimijalähtöisyyden sekä viestinnän osalta materiaalina
toimivat erityisesti Helsingin kaupungin tuottamat aineistot, kuten vuonna 2020 julkaistu Asukaslähtöinen työmaa -opas.
Helsingin toimintaympäristö, erityisesti kantakaupunki, on haastava ja
erityislaatuinen minkä tahansa yleiselle alueelle ulottuvan työmaan tai
muun alueen käyttöä rajoittavan toiminnan osalta. Työmaiden ja liikennejärjestelyiden toteuttamiseen voidaan ensisijaisesti vaikuttaa töitä ja
tilapäisiä liikennejärjestelyitä koskevin määräyksin. Kaupungilla on kaPostiosoite
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dun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun
lain (669/1978, myöh. kunnossapitolaki) nojalla oikeus antaa yleisellä
alueella tehtävän työn suorittamisesta määräyksiä, jotka ovat tarpeen
liikenteen sujuvuudelle, turvallisuudelle ja esteettömyydelle aiheutuvan
haitan vähentämiseksi. Kaupunki voi lisäksi vaatia muutoksia ja täsmennyksiä työn suorittajan esittämiin tilapäisiä liikennejärjestelyitä koskeviin suunnitelmiin sekä ennen niiden hyväksymistä, että tarvittaessa
myös työn aikana.
Näihin Helsingin yleisillä alueilla tehtäviin töihin kohdistuviin erityisvaatimuksiin ja haittojen vähentämiseen voidaan vaikuttaa myös uudistamalla nykyisiä kaupungin omia sekä kansallisia ohjeita liittyen työmaiden liikennejärjestelyihin. Vuoden 2021 aikana on tavoitteena käynnistää ohjeiden päivitystyö, sekä liittää ne tyomaaopas.fi-sivustoon. Ensimmäisessä vaiheessa viimeistellään ja otetaan käyttöön pyöräliikenteen työmaaohje keväällä 2021. Kaupungin oman katutyökoulutuksen
tarvetta ja sisältöä tarkastellaan vuoden 2021 kuluessa.
Helsingin kaupunki on jo järjestänyt Katutöiden haittojen vähentäminen
–hankkeeseen liittyen elo-syyskuussa 2020 Katurakentajakoulutuspilotin yhteistyössä infra-alan toimijoiden ja Taitotalon kanssa.
Koulutus keskittyi erityisesti isojen katuhankkeiden valmisteluun ja siihen osallistuivat merkittävässä roolissa myös kaupungin katusuunnittelun vetäjät, suunnittelukonsultit sekä rakennuttajat. Koulutuksen jatkoa
tarkastellaan kevään 2021 aikana, riippuen osin myös koronatilanteen
kehittymisestä.
Erityisesti isojen liikennejärjestely- ja katusaneeraushankkeiden työmaan aikaisten liikennejärjestelyjen osalta kaupungin liikenne- ja katusuunnittelupalvelu on päivittänyt suunnittelun ohjauksen ja rakentamisen valmistelun asiakirjat. Päivityksen myötä hankkeiden liikennejärjestelyjen periaatteet ja prioriteetit esitetään jo katu- ja rakennussuunnitteluvaiheessa pyrkien varmistamaan järjestelyjen nykyistä paremman
huomioon ottamisen itse rakennushankkeen hankinta-asiakirjoissa ja
sopimuksissa. Alueidenkäytön ja -valvonnan sekä liikenne- ja katusuunnittelun yhteistyössä kehitetään parhaillaan myös prosessia liittyen
erityisesti isojen ja keskisuurien katuhankkeiden liikennejärjestelyjen
käsittelyyn.
Voimassa olevasta lainsäädännöstä ei ole johdettavissa perustetta
edellyttää erityisen katutyökoulutuksen suorittamista. Kaupunki on kuitenkin esittänyt valtioneuvostolle keväällä 2020 antamassaan kunnossapitolain muutosehdotuksessa, että kunnossapitolaissa jatkossa säädettäisiin mahdollisuudesta asettaa tällainen vaatimus. Ympäristöministeriössä on käynnissä tällä hetkellä selvitystyö kunnossapitolain kokonaisuudistustarpeesta. Tältä osin Helsingin kaupunki tavoittelee erityiPostiosoite
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sesti mahdollisuutta ohjata kadulla tapahtuvia töitä yleisellä tasolla,
asettaa kadulla työskenteleville toimijoille nykyistä vahvemmin pätevyysvaatimuksia sekä tehokkaampia keinoja työmaiden puutteiden
sanktiointiin.
Alueidenkäyttö ja -valvonta on uudistanut vuonna 2020 kaivutöitä koskevaa päätöspohjaa sekä päätöksissä käytettäviä vakiomääräyksiä.
Kaikkiin yleisillä alueilla tehtäviä töitä koskeviin päätöksiin on loppuvuodesta 2020 lähtien lisätty erillinen ohje työmaataulun käyttämisestä
sekä täytettävä työmaataulupohja. Näiden toimenpiteiden lisäksi alueidenkäyttö ja -valvonta tulee vaatimaan jatkossa katutyöilmoituksen liitteenä työhön ryhtyvältä työnsä dokumentointia maastossa. Tällä on
tarkoitus vähentää kaupungin tarkastajien aikaa vieviä ja rutiininomaisia työtehtäviä, jotta resursseja voidaan kohdentaa paremmin haastaviin kohteisiin, sekä ohjata työstä vastaavaa valvomaan itse tilaamansa
työn jälkeä.
Kunnossapitolain mahdollinen kokonaisuudistus käynnistyy aikaisintaan vuoden 2022 alussa, eikä muutoksia nykyiseen lainsäädäntöön
ole siten tiedossa lähiaikoina. Helsingin kaupunki hakee vaikuttavuutta
katutöiden haittojen vähentämiseen erityisesti ohjeiden päivittämisellä,
työmaiden omavalvonnalla, viestinnällä, katutöitä koskevien määräysten sekä koulutuksen kehittämisellä edelleen.
Lautakunta toteaa, että osana kehitystyötä kaupunki asettaa työmaiden
laadulle ja turvallisuudelle mitattavat tavoitteet ja raportoi niiden toteutumisesta vuosittain kaupunkiympäristölautakunnalle. Työmaajärjestelyjen turvallisuus ja asukasystävällisyys nostetaan sekä työmaaohjeistuksissa että katutyökoulutuksissa yhdeksi päätavoitteeksi. Työmaaohjeistusten kehittämisessä yksi keskeinen tavoite on, että ohjeet ovat
mahdollisimman yksiselitteiset ja vaatimustaso kaikille toimijoille selkeä.
Käsittely
02.03.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
Vastaehdotus:
Anni Sinnemäki: Uudeksi kappaleeksi 13:
Lautakunta toteaa, että osana kehitystyötä kaupunki asettaa työmaiden
laadulle ja turvallisuudelle mitattavat tavoitteet ja raportoi niiden toteutumisesta vuosittain kaupunkiympäristölautakunnalle. Työmaajärjestelyjen turvallisuus ja asukasystävällisyys nostetaan sekä työmaaohjeistuksissa että katutyökoulutuksissa yhdeksi päätavoitteeksi. Työmaaohjeistusten kehittämisessä yksi keskeinen tavoite on, että ohjeet ovat
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mahdollisimman yksiselitteiset ja vaatimustaso kaikille toimijoille selkeä.
Kannattaja: Mia Haglund
Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Anni Sinnemäen vastaehdotuksen.
16.02.2021 Pöydälle
Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot
Jyrki Paavilainen, projektinjohtaja: 310 25896
jyrki.paavilainen(a)hel.fi
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§ 140
Valtuutettu Mauri Venemiehen aloite liikenneturvallisuuden parantamisesta Linnanrakentajantien risteyksissä Herttoniemessä
HEL 2020-011657 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174
suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet
1

Valtuutettu Mauri Venemiehen aloite

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Valtuutettu Mauri Venemies ja 18 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että kaupunki ryhtyy pikaisesti parantamaan Linnanrakentajantien risteysten liikenneturvallisuutta liikennevaloja rytmittämällä,
kaistajärjestelyillä tai muilla tehokkailla toimenpiteillä.
Kaupunginhallitus toteaa, että Linnanrakentajantielle toteutetaan merkittävä katutyö vuosina 2023-2025 Abraham Wetterintien ja metroaseman välille. Muutostöiden tarkoituksena on turvata liikkumisen mahdollisuuksia myös tilanteessa, jossa alueen liikennemäärien ennakoidaan
kasvavan. Turvallisuuden kannalta liikennejärjestelyt toteutetaan parhaiden käytettävissä olevien suunnitteluratkaisuiden mukaisiksi.
Muutostöiden yhteydessä Abraham Wetterintien ja metroaseman väliselle katuosuudelle toteutetaan muun muassa bussikaistat ja baanatasoiset yksisuuntaiset pyörätiejärjestelyt. Pyöräliikenteen muuttuminen
yksisuuntaiseksi parantaa osaltaan autoliikenteen osallisten mahdollisuuksia tulkita pyöräilijän aikeita ja kulkureittejä oikein. Oikealle Linnanrakentajantieltä etelästä kääntyvän liikenteen suhteellinen osuus tulee
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vähentymään, kun Linnanrakentajantien vuonna 2023 alkavan kadunrakennuksen myötä tehtävä ramppi Itäväylälle saadaan käyttöön.
Oikealle kääntymisen järjestäminen omaa suojattua liikennevalovaihetta noudattavaksi vaiheeksi johtaisi erityisesti Linnanrakentajantien ja
Laivalahdenkadun liittymässä autoliikenteen välityskyvyn merkittävään
heikkenemiseen. Tällainen järjestely johtaisi myös pidentyneisiin liikennevalojen kiertoaikoihin, mikä on koettu haitaksi erityisesti jalankulkijoille.
Valtuustoaloitteessa esille nostettu onnettomuustyyppi on yksi haastavimpia onnettomuustyyppejä vähentää liikennejärjestelyiden avulla.
Keskeinen riskitekijä on osallisten rajalliset mahdollisuudet havaita toisiaan tai tulkita toisten osallisten toimintaa oikein. Erityisesti isoista ajoneuvoista on usein varsin haastavaa havaita takaviistosta oikealta lähestyvää pyöräilijää. Kääntyvän ajoneuvon kuljettajan mahdollisuutta
havaita samaan suuntaan lähestyviä muita liikenteen osallisia voidaan
parantaa ajoneuvoteknisin ratkaisuin esimerkiksi kamerajärjestelmillä.
Kaupunki selvittää mahdollisuuksia edellyttää vastaavia parannustoimenpiteitä tilaamansa tai yhteistyötahojen, kuten Helsingin seudun liikenne- kuntayhtymän (HSL), kanssa tilattavan liikennekaluston osalta.
On myös odotettavissa, että EU:n sääntelyn keinoin joihinkin suurimpiin
ajoneuvoluokkiin säädettäisiin pakolliseksi kuljettajan apuvälineeksi näkemäkatveiden muodostamia turvallisuusongelmia vähentävää tekniikkaa.
Aloitteesta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan lausunto. Vastaus
on lausunnon mukainen.
Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174
suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet
1

Valtuutettu Mauri Venemiehen aloite

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Päätöshistoria
Kaupunginvaltuusto 05.05.2021 § 114
HEL 2020-011657 T 00 00 03

Päätös
Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174
suvi.ramo(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 19.04.2021 § 275
HEL 2020-011657 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174
suvi.ramo(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 09.02.2021 § 64
HEL 2020-011657 T 00 00 03

Lausunto
Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon:
Yleistä
Laajasalon ja Herttoniemen keskustojen maankäytön tiivistyminen
edellyttää mittavia muutoksia Herttoniemen keskustassa. Herttoniemen
keskustan liikenteellisesti merkittävin katu on Linnanrakentajantie.
Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi 9.5.2017 Herttoniemen keskustan liikennesuunnitteluperiaatteet, jonka mukaisten liikennejärjestePostiosoite
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

Pöytäkirja

9/2021

105 (531)

Asia/17
19.05.2021

lyjen toteuttaminen on parhaillaan meneillään. Samalla uusitaan kunnallistekniikkaa alueella. Linnanrakentajantielle toteutetaan merkittävä
katutyö vuosina 2023-2025 Abraham Wetterintien ja metroaseman välille. Tuolloin katuosuudelle toteutetaan mm. bussikaistat ja baanatasoiset yksisuuntaiset pyörätiejärjestelyt. Lisäksi Itäväylälle tehdään autoliikenteen ramppi Linnanrakentajantieltä Itäkeskuksen suuntaan osana Itäväylää ylittävää uudistettua siltayhteyttä.
Liikenneturvallisuus Linnanrakentajantiellä
Linnanrakentajantiellä Abraham Wetterin tien ja Hiihtäjäntien välillä on
sattunut vuosien 2015-2020 välisenä aikana 20 tilastoitua onnettomuutta. Suhteessa liikennemääriin tilastoitu onnettomuusmäärä on tavanomista tasoa korkeampi Laivalahdenkadun liittymässä ja Itäväylän ylittävän sillan liikennepaikassa. Vertailtaessa aiempiin vastaavan pituisiin
ajanjaksoihin tilanne ei ole onnettomuuksien osalta muuttunut merkittävästi. Pyöräliikenteen edustavuus onnettomuustilastoissa on huomattavan korkea. Lähes puolessa (9 kpl) tarkastelujakson onnettomuuksista
vähintään yksi osallinen on ollut pyöräilijä. Näistä onnettomuuksista lähes kaikissa yhtenä osallisena on ollut kääntyvä auto tontti- tai katuliittymässä. Linnanrakentajantie on tärkeä pääkatu, jolla on huomattavan
paljon liikennettä, erityisesti kyseisellä osuudella. Katuosuuden liikennemäärien ennakoidaan kasvavan kaikkien kulkumuotojen osalta johtuen kadun lähialueiden maankäytön tehostumisen myötä. Linnanrakentajantielle ja siihen liittyville lähikaduille on suunniteltu mittavia muutostöitä, joiden tarkoituksena on turvata liikkumisen mahdollisuuksia
myös tilanteessa, jossa liikennemäärien ennakoidaan kasvavan. Turvallisuuden kannalta liikennejärjestelyt toteutetaan parhaiden käytettävissä olevien suunnitteluratkaisuiden mukaisiksi. Katujen rakentamistyöt ovat jo alkaneet ja tulevat ajoittumaan useille lähivuosille.
Valtuustoaloitteessa esille nostettu onnettomuustyyppi on yksi haastavimpia onnettomuustyyppejä vähentää liikennejärjestelyiden avulla.
Keskeinen riskitekijä on osallisten rajalliset mahdollisuudet havaita toisiaan tai tulkita toisten osallisten toimintaa oikein. Erityisesti isoista ajoneuvoista on usein varsin haastavaa havaita takaviistosta oikealta lähestyvää pyöräilijää. Ison ajoneuvon kuljettaja joutuu kääntyessään
keskittämään tarkkaavaisuuttaan muun muassa omaan kulkusuuntaansa. Toisaalta myös lähestyvän pyöräilijän voi olla vaikeaa tulkita,
että onko hän tullut havaituksi.
Kääntyvän ajoneuvon kuljettajan mahdollisuutta havaita samaan suuntaan lähestyviä muita liikenteen osallisia voidaan parantaa ajoneuvoteknisillä järjestelmillä. Erityisen onnistunut esimerkki on uudet Articraitiovaunut, joissa kuljettajan näkemän katvealueita on poistettu erittäin kattavalla kamerajärjestelmällä. Kaupungin tulee selvittää mahdolPostiosoite
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lisuuksia edellyttää vastaavia parannustoimenpiteitä tilaamansa tai yhteistyötahojen, kuten HSL, kanssa tilattavan liikennekaluston osalta. On
myös odotettavissa, että EU:ssa nousee ehdolle direktiiviesitys, jossa
joihinkin suurimpiin ajoneuvoluokkiin säädettäisiin pakollisiksi kuljettajan apuvälineeksi näkemäkatveiden muodostamia turvallisuusongelmia
vähentävää tekniikkaa.
Oikealle kääntymisen järjestäminen omaa suojattua liikennevalovaihetta noudattavaksi vaiheeksi johtaisi erityisesti Linnanrakentajantien ja
Laivalahdenkadun liittymässä autoliikenteen välityskyvyn merkittävään
heikkenemiseen. Tällainen järjestely johtaisi myös pidentyneisiin liikennevalojen kiertoaikoihin, mikä on koettu erityisesti jalankulkijoille haitaksi. Oikealle Linnanrakentajantieltä etelästä kääntyvän liikenteen suhteellinen osuus tulee vähentymään, kun Linnanrakentajantien 2023 alkava kadunrakennuksen myötä tehtävä ramppi Itäväylälle saadaan
käyttöön.
Pyöräliikenteen muuttuminen yksisuuntaisesti parantaa osaltaan autoliikenteen osallisten mahdollisuuksia tulkita pyöräilijän aikeita ja kulkureittejä oikein. Pyöräliikenteen suunnitteluohjeita laadittaessa on hyödynnetty edistyneimmissä pyöräilymaissa tehtyä tutkimustietoa järjestelyiden turvallisuudesta.
Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot
Markus Ahtiainen, liikenneinsinööri: 310 37088
markus.ahtiainen(a)hel.fi
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§ 141
Valtuutettu Emma Karin aloite Keskuspuiston kaventamisen ekologisesta kompensaatiosta
HEL 2020-012447 T 00 00 03

Päätös
Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174
suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet
1

Valtuutettu Emma Karin aloite

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.
Esittelijän perustelut
Valtuutettu Emma Kari ja 16 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan,
että kaupunki kompensoi Keskuspuiston vihersormelle Pirkkolan urheiluhallin rakennustöiden yhteydessä aiheutetun ekologisen haitan metsittämällä vastaavan kokoisen alueen sellaisesta paikasta, jossa sen
merkitys Helsingin vihersormille olisi aiheutettua haittaa vastaava ja
Keskuspuistoa vahvistava.
Ekologiseen kompensaatioon ohjaava lainsäädäntö puuttuu Suomesta
Natura 2000 -verkostoa lukuun ottamatta. Kaupungilla ei ole tällä hetkellä vakiintunutta menetelmää tai käytäntöä ekologisten kompensaatiotoimenpiteiden tekemiselle. Tavoitteena on kuitenkin kehittää kaupungin oma ekologisen kompensaation malli. Työ tehdään osana Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelmaa
2020–2028, jonka luonnoksessa yhtenä toimenpiteenä on kehittää Helsinkiin malli ekologisesta tilinpidosta ja häviävän luonnon kompensoimisesta. Hanke ajoittuu vuosille 2021–2022. Lisäksi parhaillaan on
käynnissä luonnonsuojelulain muutoksen valmistelu, jonka yhteydessä
tarkastellaan myös ekologista kompensaatiota ja sen toteuttamista.
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Jatkossa ekologisen kompensaatiomallin mukaisia kohteita on mahdollisesti löydettävissä myös Keskuspuiston alueelta.
Kaupungin kaavoituksessa ekologisen kompensaation keinovalikoima
nojaa tällä hetkellä pitkälti nykyisiin toimintatapoihin selvityksineen,
kaavakarttoineen ja siihen liittyvine määräyksineen. Kaupungin kaavoitus- ja päätöksentekoprosessin jälkeen käynnistettävät ekologiset
kompensaatiotoimet olisivat taloudellisesti ja hallinnollisesti vaikeasti
toteutettavissa, eivätkä ne edistäisi kuvaa kaupungista johdonmukaisena toimijana.
Keskuspuistossa luonnonarvoja säilytetään ja vahvistetaan pitkäjänteisesti kaupungin tavoitteiden mukaisesti. Luonnonsuojeluohjelman mukaisia uusia luonnonsuojelualueita perustetaan, uhanalaisia luontotyyppejä kartoitetaan, kulutusta ja käyttöä ohjataan, ja metsää hoidetaan luonnonarvot huomioiden.
Aloitteesta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan lausunto. Vastaus
on lausunnon mukainen.
Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174
suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet
1

Valtuutettu Emma Karin aloite

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria
Kaupunginvaltuusto 05.05.2021 § 116
HEL 2020-012447 T 00 00 03

Päätös
Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle.
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Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174
suvi.ramo(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 19.04.2021 § 277
HEL 2020-012447 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174
suvi.ramo(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 02.03.2021 § 87
HEL 2020-012447 T 00 00 03

Lausunto
Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon:
Ekologinen kompensaatio
Ekologisella kompensaatiolla tarkoitetaan sitä, että ihmisen toiminnasta
luonnon monimuotoisuudelle aiheutunut haitta hyvitetään lisäämällä
luonnon monimuotoisuutta toisaalla. Kompensaatiotoimien hyväksyttävyys edellyttää toiminnallista korvaavuutta, mikä tarkoittaa, että toimien
riittävyys ei määrity pinta-alallisesti vaan vaikuttavuuden mukaan.
Luonnon monimuotoisuuden kannalta keskeiset kriittiset tekijät koskevat kohteiden ekologista korvattavuutta, hyvityksen ajoittumista ja aikaviivettä sekä epävarmuutta ekologisen tilan parannustoimien biodiversiteettihyödyistä.
Pirkkolan uusi monitoimiliikuntahalli
Voittoa tavoittelemattomalle Pirkkolan liikuntahalli Oy:lle on tehty päätös 19.5.2020 aluevuokrasta toteuttaa monitoimiliikuntahalli Pirkkolan
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liikuntapuistoon. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi kaupunginhallituksen 3.2.2020 toimeenpanopäätöksen nojalla solmia vuokrasopimuksen, joka on viimeinen kaupungin päätös ennen rakennustöiden aloittamista. Tämä päätös pohjaa vuonna 2014 hyväksyttyyn Keskuspuiston keskiosan asemakaavaan, jossa on esitetty urheilutoimintaa
palvelevien rakennusten korttelialue.
Ekologinen kompensaatio Pirkkolan liikuntahallin tapauksessa
Ekologiseen kompensaatioon ohjaava lainsäädäntö puuttuu Suomesta
Natura 2000 –verkostoa lukuun ottamatta. Helsingin kaupungilla ei tällä
hetkellä ole vakiintunutta menetelmää tai käytäntöä ekologisten kompensaatiotoimenpiteiden tekemiselle. Kaavoituksessa ekologisen kompensaation keinovalikoima nojaa pitkälti nykyisiin toimintatapoihin selvityksineen, kaavakarttoineen ja siihen liittyvine määräyksineen. Kaupungin kaavoitus- ja päätöksentekoprosessin jälkeen käynnistettävä
ekologinen kompensaatio on taloudellisesti ja hallinnollisesti vaikeaa,
eikä edistä kuvaa kaupungista johdonmukaisena toimijana.
Keskuspuisto on keskisen ja läntisen Helsingin merkittävin metsäalue,
pääosin ydinmetsistä koostuva vihersormi. Pirkkolan urheilupuiston
alue ei ole Keskuspuiston kapein kohta, vaikkakin uusi liikuntahalli
metsäistä yhteyttä tällä kohtaa kaventaakin. Esimerkiksi Laakson ratsastuskentän alueella Keskuspuisto ja sen metsäpeite on vieläkin kapeampi. Kaupungin tavoitteiden mukaista Keskuspuiston luonnonarvojen säilyttämistä ja vahvistamista tehdään pitkäjänteisesti. Luonnonsuojeluohjelman mukaisia uusia luonnonsuojelualueita perustetaan, uhanalaisia luontotyyppejä kartoitetaan, kulutusta ja käyttöä ohjataan, metsää hoidetaan luonnonarvot huomioiden.
Kaupungilla on tavoitteena kehittää omaa kompensaatiomalliaan, tavoite on esitetty Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelma 2020–2028 –luonnoksessa (toimenpide: Kehitämme Helsingille mallin ekologisesta tilinpidosta ja häviävän luonnon kompensoimisesta. Hanke: 2021–2022). Parhaillaan on myös käynnissä luonnonsuojelulain muutoksen valmistelu. Tässä yhteydessä tarkastellaan
myös ekologista kompensaatiota ja sen toteuttamista. Jatkossa ekologisen kompensaatiomallin mukaisia kohteita on mahdollisesti löydettävissä Keskuspuistonkin alueelta.
16.02.2021 Pöydälle
09.02.2021 Pöydälle
Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
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Lisätiedot
Anna Böhling, tiimipäällikkö: 310 37211
anna.bohling(a)hel.fi
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§ 142
Valtuutettu Sinikka Vepsän aloite Malmin lentokenttäalueesta kaupungille aiheutuvien esirakentamiskustannusten tarkistamiseksi
HEL 2021-000698 T 00 00 03

Päätös
Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251
maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet
1

Kaupunkiympäristölautakunta 30.3.2021 § 155

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.
Esittelijän perustelut
Valtuutettu Sinikka Vepsä ja 16 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että kaupungille kohdistuvat Malmin lentokenttäalueen esirakentamisen kustannukset tarkistetaan nykytilannetta vastaaviksi ja että
asuntorakentamisen taloudellinen kannattavuus kyseiselle alueelle arvioidaan uudelleen muuttoliikenteen vähetessä.
Kaupunginhallitus toteaa kaupunkiympäristön toimialan lausuntoon viitaten, että Malmin entisen lentokenttäalueen kaavarunkovaiheessa tehtyjä esirakentamisen selvityksiä on tarkennettu ja niitä tarkennetaan
edelleen alueen suunnittelun ja rakentamisen edetessä.
Maaperätutkimukset
Malmin entisen lentokentän maaperän alue on savikkoa, ei suota. Yhteensä noin kolmannes Helsingin maapinta-alasta on savikkoa. Rakentaminen pehmeikköalueella edellyttää pohjanvahvistusta katu-, puistoja piha-alueilla sekä rakennusten perustamista paaluilla. Maaperän
vaatimukset huomioidaan rakentamisessa.
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Kaupunki on selvittänyt Malmin entisen lentokentän alueen maaperää
vuosia suunnitelmallisesti yhteensä noin 3 000 pisteestä. Alueen maaperän, pohjavesien ja maaperän huokoskaasujen mahdollista pilaantumista on selvitetty maankäytön suunnittelua varten. Tutkimuksia tehdään lisää alueen maankäytön suunnittelun sekä puhdistamisen suunnittelun ja toteuttamisen tarpeisiin.
Maaperän pilaantuneisuutta on tähänastisissa tutkimuksissa todettu
vain muutamissa paikoissa, joissa on käsitelty polttoaineita tai muita
lentokenttätoimintaan liittyneitä kemikaaleja. Todetut pilaantuneet kohdat ovat varsin pienialaisia ja sijaitsevat enimmäkseen lähellä maan
pintaa. Ne ovat puhdistettavissa tavanomaisin keinoin, kuten kaivamalla pilaantunut maa-aines pois ja korvaamalla se puhtaalla maalla.
Alueelle on tehty koko alueen kattava alustava esirakentamissuunnitelma viimeksi vuonna 2017. Esirakentamissuunnitelma perustuu Malmin lentokenttäalueen kaavarunkoon ja siitä laadittuun maankäytön
havainnekuvaan. Suunnitelmaa on tarkennettu laadittujen Nallenrinteen
ja Lentoasemakorttelin tarpeisiin vuonna 2019. Koko aluetta koskeva
selvitys vähähiilisen esirakentamisen mahdollisuuksista on käynnissä
ja siitä raportoidaan vuoden 2021 aikana. Esirakentamistavat tarkentuvat maankäytön suunnittelun ja esirakentamisen toteutussuunnittelun
edetessä.
Liito-orava- ja luontoselvitykset
Liito-oravan levinneisyyttä selvitetään vuosittain ja siinä otetaan huomioon myös muiden tahojen tekemät havainnot. Selvitysten perusteella
määritellään jatkotoimenpiteet lajin riittävän suojelutason säilyttämiseksi. Aluetta koskevista toimenpiteistä ja suunnitelmista neuvotellaan ympäristöviranomaisten kanssa. Vuoden 2020 selvityksessä ei ole löytynyt uusia ydinalueita tai pesäpuita Malmin entisen lentokentän ympäriltä. Liito-oravien ydinalue Suurmetsäntien kahden puolen on laajentunut
muutaman aarin luoteen suuntaan. Aikaisempina vuosina löydetyt
esiintymät, eli lisääntymis- ja levähdysalueet, on huomioitu kaavoituksessa jättämällä ne viheralueille.
Helsingin liito-oravaverkostoselvityksessä (Helsingin liito-oravaverkosto
2019, Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön julkaisuja 2020:2) on
tunnistettu liito-oraville tärkeät alueet ja reitit. Verkostosuunnittelussa
sovitetaan yhteen maankäytön suunnittelu ja liito-oravien suojelu pitkäjänteisellä tavalla. Malmin alueelta on tunnistettu erityisesti kehitettäviä
liito-oravien reittejä Longinojan laaksosta, jossa tarvitaan yhteyksiä
ydinalueiden välille. Sen lisäksi on tunnistettu tarve kehittää yhteyksiä
Lahdenväylän yli. Liito-oravan elinpiirit muuttuvat vuosittain ja laji leviää
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rungon alueella on katsottu tarkoituksenmukaiseksi selvittää liitooravan potentiaalisia liikkumismahdollisuuksia jo ennakolta. Lajin suotuisan suojelutason säilyttämiseksi alueelta tulee olla latvusyhteys ja liito-oravalle soveltuva liikkumisyhteys ympäröiville laajemmille viheralueille.
Alueen luontoarvoja on kartoitettu sekä kaavarunkotyön että vireillä
olevien asemakaavahankkeiden aikana. Erinäisiä selvityksiä on tehty
muun muassa huomionarvoisten perhoslajien esiintymisestä, linnustosta, lepakoista, kasvillisuudesta sekä vesistöistä vuosina 2015−2020.
Vesistöön liittyviä arvoja on selvitetty muun muassa vesihuoltoon liittyvien selvitysten ja suunnitelmien yhteydessä. Selvityksiä päivitetään ja
tarkennetaan säännöllisesti. Vuoden 2021 kasvukaudella jatketaan
kasvillisuusselvitystä. Vuonna 2021 on tarkoitus päivittää perhosselvitys sekä tarpeen mukaan myös lepakkoselvitys. Vireillä olevien ja ennakoitujen asemakaava-alueiden osalta on tarkoitus selvittää purojen
eliöstöä ja luonnontilaisuutta. Tulevissa maaperää ja hulevesiä koskevissa selvityksissä huomioidaan lisäksi pohjaveden ja Longinojan vedenlaadun seuranta.
Arvioidut rakentamiskustannukset ja niiden tarkentaminen
Rakentamisen kaupunkitaloudelliset vaikutukset ovat erittäin merkittäviä. Kaavarunkoalueen esi-, katu- ja puistorakentamisen sekä palvelurakennusten budjettirahoitteisten investointikustannusten on arvioitu
olevan suuruusluokkaa 500 milj. euroa. Kaupungin aluerakentamisprojektitoiminnan kokemuksen mukaan yksi kaupungin budjettivaroilla investoima euro käynnistää noin 4−8 euron edestä yksityisiä investointeja, riippuen alueen ominaisuuksista, lähtötilanteesta ja tavoitteista.
Malmin entisen lentokentän alueen rakentamisessa yksityisten investointien osuuden arvioidaan olevan noin 3 000 milj. euroa, jos oletetaan
maltillisesti, että yhdellä kaupungin budjettivaroin investoimalla eurolla
alueelle saadaan kuuden euron edestä yksityisiä investointeja.
Kaupungille kohdistuviksi esirakentamisen kustannuksiksi on vuonna
2017 laaditun suunnitelman mukaiselle esirakentamisvaihtoehdolle arvioitu noin 300 miljoonaa euroa koko kaavarungon alueelta. Kustannukset on esitetty osa-alueittain ja rakennusosittain Malmin esirakentamissuunnitelman raportissa (Destia Oy, 25.9.2017). Pilaantuneen
maan puhdistamisen kustannuksiksi on arvioitu noin 8 milj. euroa
(Ramboll Finland Oy, 15.11.2019).
Suunnitelmat ja sitä myöten kustannusarviot ja riskiarvioinnit täsmentyvät jatkuvasti kun edetään kohti rakentamisen toteuttamista. Tällä hetkellä on valmisteilla selvitys alueen vähähiilisen esirakentamisen menetelmistä, jonka lähtökohtana on päästölaskelma esirakentamiselle pePostiosoite
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rinteisellä tekniikalla (Ramboll Finland Oy, 10.2.2020). Tavoitteena on
löytää jatkossa kaavoitettaville kaavarungon osa-alueille vaihtoehtoisia
esirakentamisratkaisuja, joilla pienennetään päästöjä sekä kustannuksia. Työstä raportoidaan vuoden 2021 kuluessa.
Kaavarunkovaiheessa tehtyjä selvityksiä on tarkennettu ja tarkennetaan asemakaavoituksen edetessä. Alueen suunnittelu jakautuu useaan asemakaavahankkeeseen. Selvityksiä tehdään suunnittelutyön
pohjaksi kaavahankekohtaisesti ja muun suunnittelun tarpeisiin.
Väestönkasvu Helsingissä
Helsingin ja Helsingin seudun uusin väestöennuste on laadittu vuosille
2019–2060 (Helsingin kaupunki, Tilastoja 2020:11). Ennusteessa on
huomioitu koronaepidemian vaikutus. Koronaepidemian vuoksi Helsingin kasvu jäi hieman jälkeen vuonna 2020, mutta kasvun oletetaan palautuvan jo vuonna 2021 lähelle tavanomaista. Vuosina 2021–2030
Helsingin keskimääräiseksi vuosikasvuksi ennustetaan 6 250
asukasta.
Kaupunkistrategiassa sekä asumisen ja siihen liittyvän
maankäytön toteutusohjelmassa on asetettu tavoitteeksi
rakentaa vuosina 2021−2023 yhteensä 7 000 asuntoa vuodessa ja
vuodesta 2023 alkaen 8 000 asuntoa vuodessa.
Helsinki kasvaa nopeasti ja Malmin entisen lentokentän alue on yleiskaavan 2016 tärkein uusi rakentamisalue, josta suunnitellaan ja rakennetaan 25 000 asukkaan uusi kaupunginosa. Yleiskaavan toteuttamisohjelmassa Malmin lentokentän alue kuuluu yleiskaavan ensimmäiseen toteutusvaiheeseen. Kaupungin tavoitteena on aloittaa asuntorakentaminen alueella 2020-luvulla niin nopeasti kuin mahdollista. Investointimäärärahaa on varattu Malmin rakentamisen käynnistämiselle talousarviossa 2021 ja siihen liittyvässä 10-vuotisessa investointisuunnitelmassa.
Lopuksi
Asiasta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan lausunto. Vastaus on
lausunnon mukainen.
Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
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Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251
maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet
1

Kaupunkiympäristölautakunta 30.3.2021 § 155

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria
Kaupunginvaltuusto 05.05.2021 § 117
HEL 2021-000698 T 00 00 03

Päätös
Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251
maria.nelskyla(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 19.04.2021 § 278
HEL 2021-000698 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättää todeta aloitteen loppuun käsitellyksi.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251
maria.nelskyla(a)hel.fi
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Hankenumero 5264_199

Lausunto
Kaupunkiympäristölautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle:
Malmin entisen lentokentän maaperä
Entisen lentokentän alueen maaperä on tyypillistä Koillis-Helsingille:
pohjamaa on savea, jonka paksuus vaihtelee noin 0−17 m välillä. Kiitoteiden kohdalla ja muilla asfalttipäällysteisillä alueilla saven päällä on
täyttökerroksia. Saven alla ovat siltti-, hiekka- ja moreenikerrokset ennen kallion pintaa. Turvetta alueella on vain sen itäisimmässä osassa
lähellä Tattarisuota. Malmin entisen lentokentän alue ei siis ole suota,
vaan savikkoa, jota on yhteensä noin kolmannes Helsingin maapintaalasta.
Rakentaminen pehmeikköalueella edellyttää pohjanvahvistusta katu-,
puisto- ja piha-alueilla sekä rakennusten perustamista paaluilla. Maaperän vaatimukset huomioidaan rakentamisessa.
Maaperätutkimukset
Helsingin kaupunki on selvittänyt alueen maaperää vuosia suunnitelmallisesti yhteensä liki 3 000 pisteestä ja suunnittelun edetessä tutkimuksia tehdään lisää. Alueen maaperän, pohjavesien ja maaperän
huokoskaasujen mahdollista pilaantumista on selvitetty maankäytön
suunnittelua varten. Keskeiset tutkimustulokset on esitetty tutkimusraportissa Malmin lentoaseman kaavarungon alue, Maaperän pilaantuneisuuden tutkimus ja sulfidimaakartoitus (Ramboll Oy, 15.11.2019)
sekä Malmin lentoaseman kaavarungon alue, pilaantuneisuuden seurantatutkimus (Ramboll Oy, 28.8.2018).
Pilaantuneet maat
Pilaantuneisuutta on tähänastisissa tutkimuksissa todettu vain muutamissa paikoissa, joissa on käsitelty polttoaineita tai muita lentokenttätoimintaan liittyneitä kemikaaleja. Todetut pilaantuneet kohdat ovat varsin pienialaisia ja sijaitsevat enimmäkseen lähellä maan pintaa. Ne
ovat puhdistettavissa tavanomaisin keinoin, kuten kaivamalla pilaantunut maa-aines pois ja korvaamalla se puhtaalla maalla.
Maaperän pilaantuneisuuden tutkimuksia tehdään lisää alueen maankäytön suunnittelun sekä puhdistamisen suunnittelun ja toteuttamisen
tarpeisiin.
Sulfidisavet ja esirakentamisen suunnittelu
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Alueelta on tehty Geologisen tutkimuskeskuksen selvitys Hienorakeisten maalajien kerrosjärjestys ja ominaisuudet Helsingin Malmin lentokentän kaava-alueella (2017), jossa selvitettiin mm. sulfidisavien esiintymistä lentokentän alueella. Sulfidisavia on selvitetty lisää myös pilaantuneisuustutkimusten yhteydessä.
Sulfidisavea ei pääsääntöisesti ole tarkoitus kaivaa pois, vaan alueen
luonnonsavet pääosin jäävät alueelle. Alueilla, joilla esiintyy potentiaalisesti hapanta sulfidisavea, on erityisen tärkeää rakentamisen aikana
hallita työmaavesiä, massojen hapettumisen estämistä ja valuntaa ympäröiviin vesistöihin. Rakentaminen suunnitellaan niin, että mahdollisimman suuri osa alueen nykyisistä savista, ml. sulfidisaviesiintymät
jäävät paikoilleen.
Malmin lentokentän alueelle on tehty koko alueen kattava alustava esirakentamissuunnitelma viimeksi vuonna 2017. Esirakentamissuunnitelma perustuu Malmin lentokenttäalueen kaavarunkoon ja siitä laadittuun maankäytön havainnekuvaan. Suunnitelmaa on tarkennettu laadittujen Nallenrinteen ja Lentoasemakorttelin tarpeisiin (Sitowise 2019).
Koko aluetta koskeva selvitys vähähiilisen esirakentamisen mahdollisuuksista on käynnissä ja raportoidaan vuoden 2021 aikana. Esirakentamistavat tarkentuvat maankäytön suunnittelun ja esirakentamisen toteutussuunnittelun edetessä.
Esirakentamisen kustannusarviot
Kaupungille kohdistuviksi esirakentamisen kustannuksiksi on v. 2017
laaditun suunnitelman mukaiselle esirakentamisvaihtoehdolle arvioitu
noin 300 miljoonaa euroa koko kaavarungon alueelta. Kustannukset on
esitetty osa-alueittain ja rakennusosittain Malmin esirakentamissuunnitelman raportissa (Destia Oy, 25.9.2017). Pilaantuneen maan puhdistamisen kustannuksiksi on arvioitu noin 8 milj. euroa (Ramboll Finland
Oy, 15.11.2019).
Arviointien tarkentuminen
Suunnitelmat ja sitä myöten kustannusarviot ja riskiarvioinnit täsmentyvät jatkuvasti kohti rakentamisen toteuttamista. Tällä hetkellä on valmisteilla selvitys alueen vähähiilisen esirakentamisen menetelmistä,
jonka lähtökohtana on päästölaskelma esirakentamiselle perinteisellä
tekniikalla (Ramboll Finland Oy, 10.2.2020). Tavoitteena on löytää jatkossa kaavoitettaville kaavarungon osa-alueille vaihtoehtoisia esirakentamisratkaisuja, joilla pienennetään päästöjä sekä kustannuksia. Työ
raportoidaan 2021 kuluessa.
Kaavarunkovaiheessa tehtyjä selvityksiä on tarkennettu ja tarkennetaan asemakaavoituksen edetessä. Alueen suunnittelu jakautuu usePostiosoite
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aan asemakaavahankkeeseen. Selvityksiä tehdään suunnittelutyön
pohjaksi kaavahankekohtaisesti ja muun suunnittelun tarpeisiin.
Luontoselvitykset ja liito-oravat
Kaupunki tarkastelee liito-oravan levinneisyyttä vuosittain ja ottaa myös
huomioon muiden tahojen tekemät havainnot. Liito-oravien esiintymistä
selvitetään vuosittain Malmin entisen lentokentän ympäristössä. Laaditut raportit ovat vuosilta 2016, 2018, 2019 ja 2020. Selvitysten perusteella määritellään jatkotoimenpiteet lajin riittävän suojelutason säilyttämiseksi. Aluetta koskevista toimenpiteistä ja suunnitelmista neuvotellaan ympäristöviranomaisten kanssa.
Uusia ydinalueita tai pesäpuita ei ole löytynyt entisen lentokentän ympäriltä vuoden 2020 selvityksessä. Liito-oravien ydinalue Suurmetsäntien kahden puolen on laajentunut muutaman aarin luoteen suuntaan.
Aikaisempina vuosina löydetyt esiintymät, eli lisääntymis- ja levähdysalueet, on huomioitu kaavoituksessa jättämällä ne viheralueille. Esimerkiksi Nallenrinteen asemakaavahankkeessa liito-oravahavainnot ja niihin liittyvät arvioinnit on kuvattu suunnitteluaineistossa ja suunnitteluratkaisut on laadittu siten, että liito-oraville tärkeät alueet säilyvät. Kaavahankkeissa arvioidaan vaikutukset liito-oravien elinoloihin maankäyttö- ja rakennuslain sekä luonnonsuojelulain mukaisesti. Mikäli uusia lisääntymis- ja levähdyspaikkoja löytyisi kaavoitetuilta alueilta, voidaan
liito-oravan suojelusta hakea poikkeamista. Suojelusta on mahdollista
poiketa vain ELY:n luvalla (LSL 49 §), mikäli muuta tyydyttävää ratkaisua ei ole ja poikkeus ei haittaa lajin kantojen suotuisan suojelun tason
säilyttämistä, ja on olemassa erittäin tärkeän yleisen edun kannalta pakottava syy.
Helsingin liito-oravaverkostoselvityksessä (Helsingin liito-oravaverkosto
2019. Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön julkaisuja 2020:2) on
tunnistettu liito-oraville tärkeät alueet ja reitit. Verkostosuunnittelussa
sovitetaan yhteen maankäytön suunnittelu ja liito-oravien suojelu pitkäjänteisellä tavalla. Malmin alueelta on tunnistettu erityisesti kehitettäviä
liito-oravien reittejä Longinojan laaksosta, jossa tarvitaan yhteyksiä
ydinalueiden välille. Sen lisäksi on tunnistettu tarve kehittää yhteyksiä
Lahdenväylän yli.
Liito-oravan elinpiirit muuttuvat vuosittain ja laji leviää uusille alueille,
minkä vuoksi Malmin lentoaseman alueen kaavarungon alueella on
katsottu tarkoituksenmukaiseksi selvittää liito-oravan potentiaalisia liikkumismahdollisuuksia jo ennakolta. Lajin suotuisan suojelutason säilyttämiseksi alueelta tulee olla latvusyhteys ja liito-oravalle soveltuva liikkumisyhteys ympäröiville laajemmille viheralueille.
Luontoselvitykset
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Malmin lentokentän alueen luontoarvoja on kartoitettu sekä kaavarunkotyön että vireillä olevien asemakaavahankkeiden aikana. Huomionarvoisten perhoslajien esiintymistä on selvitetty vuosina 2016, 2017 ja
2019, linnustoa on selvitetty vuosina 2015, 2016 ja 2017, lepakoita on
selvitetty vuonna 2016 ja 2020 sekä kasvillisuutta 2020. Vesistöön liittyviä arvoja on selvitetty muun muassa vesihuoltoon liittyvien selvitysten ja suunnitelmien yhteydessä. Selvityksiä päivitetään ja tarkennetaan säännöllisesti. Vuoden 2021 kasvukaudella päästään jatkamaan
kasvillisuusselvitystä. Vuonna 2021 on tarkoitus päivittää perhosselvitys sekä tarpeen mukaan lepakkoselvitys. Vireillä olevien ja ennakoitujen asemakaava-alueiden osalta on tarkoitus selvittää purojen eliöstöä
ja luonnontilaisuutta. Tulevissa maaperää ja hulevesiä koskevissa selvityksissä huomioidaan pohjaveden ja Longinojan vedenlaadun seuranta.
Aluerakentamisen kaupunkitaloudelliset vaikutukset
Malmin entisen lentokentän rakentamisen kaupunkitaloudelliset vaikutukset ovat erittäin merkittäviä. Kaavarunkoalueen esi-, katu- ja puistorakentamisen sekä palvelurakennusten budjettirahoitteisten investointikustannusten on arvioitu olevan suuruusluokkaa 500 milj. euroa. Kaupungin aluerakentamisprojektitoiminnasta saaman 40-vuotisen kokemuspohjan perusteella yksi kaupungin budjettivaroilla investoima euro
käynnistää 4−8 euron edestä yksityisiä investointeja, riippuen alueiden
erilaisista ominaisuuksista, lähtötilanteesta ja tavoitteista. Malmin entisen lentokentän alueen rakentamisessa yksityisten investointien osuus
on suuruusluokkaa 3 000 milj. euroa (3 Mrd€), jos oletetaan maltillisesti, että yhdellä kaupungin budjettivaroin investoimalla eurolla alueelle
saadaan liikkeelle kuuden euron edestä yksityisiä investointeja.
Väestönkasvu Helsingissä
Helsingin ja Helsingin seudun tuorein väestöennuste on laadittu vuosille 2019–2060 (Helsingin kaupunki, Tilastoja 2020:11) ja ennusteessa
on huomioitu koronaepidemian vaikutus. Koronaepidemian vuoksi Helsingin kasvu jäi hieman jälkeen vuonna 2020, mutta kasvun oletetaan
palautuvan jo kuluvana vuonna lähelle tavanomaista. Vuosina 2021–
2030 Helsingin keskimääräiseksi vuosikasvuksi ennustetaan 6 250
asukasta, 0,9 %.
Rakennusmaan tarve
HSY:n ylläpitämän pääkaupunkiseudun tonttivaranto -tilaston mukaan
Helsingissä oli tammikuussa 2019 laskennallista asemakaavavarantoa
kerrostalotonteilla 2,16 milj. kerrosneliömetriä. Kun tämä jaetaan vuoden 2019 talousarvion mukaisella asuinrakennusten sitovalla luovutustavoitteella (400 000 k-m²), voidaan arvioida asemakaavoitetun kerrosPostiosoite
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talotonttimaan riittävän Helsingissä n. 5,4 vuoden asuntorakentamisen
tarpeisiin, ei vuosikymmeniksi. Tonttimaavarannon tilasto ei huomioi
onko asemakaavoitettu tontti heti rakentamiskelpoinen (esirakennettu,
kunnallistekniikkavalmius) vai ei. Heti rakentamiskelpoisia asuntokerrostalotontteja on huomattavasti alle viiden vuoden tarpeisiin.
Helsinki kasvaa nopeasti ja Malmin lentokentän alue on Helsingin
yleiskaavan (2016) tärkein uusi rakentamisalue, josta suunnitellaan ja
rakennetaan 25 000 asukkaan uusi kaupunginosa. Yleiskaavan toteuttamisohjelmassa (kaupunginhallitus 4.6.2018) Malmin lentokentän alue
kuuluu yleiskaavan ensimmäiseen toteutusvaiheeseen.
Kaupunkistrategiassa 2017−21 ja nykyisessä asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelmassa (AM-ohjelma / Kotikaupunkina
Helsinki -ohjelma, kaupunginvaltuusto 11.11.2020) on asetettu tavoitteeksi vuosina 2021−2023 rakentaa 7 000 asuntoa vuodessa, ja 2023
alkaen 8 000 asuntoa vuodessa. Korkein hallinto-oikeus kumosi joitakin
osia yleiskaavan hyväksymistä koskevasta Helsingin kaupunginvaltuuston päätöksestä, mikä lisää Malmin entisen lentokentän alueen
merkitystä kaupungin asuntorakentamisessa. Kaupungin tavoitteena on
aloittaa asuntorakentaminen Malmin entisen lentokentän alueella 2020luvulla niin nopeasti kuin mahdollista. Investointimäärärahaa on varattu
Malmin rakentamisen käynnistämiselle talousarviossa 2021 ja siihen
liittyvässä 10-investointiohjelmassa.
Käsittely
30.03.2021 Ehdotuksen mukaan
Palautusehdotus:
Sirpa Asko-Seljavaara: Lausunto palautetaan, koska siinä ei ole tarpeeksi huomioitu sitä, miten paljon rakentamisesta syntyvä hiilijalanjälki
ja kustannukset lisääntyvät paalutuksen ja vesistöjen suojelun vuoksi.
Longinoja alkaa Malmin lentokentän alueelta. Puron ennallistamiseksi
on vapaaehtoisvoimin tehty työtä useita vuosia ja saatu taimenkanta lisääntymään purossa. Longinoja on palkittu Paras Luontoteko palkinnolla 2019. Rakentamisen seurauksena happamat sulfaattimassat hajoavat ja muodostuu rikkihappoa, jolloin veden pH laskee alle 5,5. Se
aiheuttaa kalakuolemia. Longinojan suojeleminen rakentamisen aikaiselta vesien valumalta on kallis ja pitkäkestoinen prosessi. Se tulee
huomioida paremmin kustannuksissa ja päästöissä.
Kannattaja: Nuutti Hyttinen
Asian käsittelyn palauttamisesta äänestettiin ennen keskustelun jatkamista.
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1 äänestys
JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Lausunto palautetaan, koska siinä ei ole tarpeeksi huomioitu sitä, miten paljon rakentamisesta syntyvä hiilijalanjälki ja kustannukset lisääntyvät paalutuksen ja vesistöjen suojelun vuoksi. Longinoja alkaa Malmin lentokentän alueelta. Puron ennallistamiseksi on vapaaehtoisvoimin tehty työtä useita vuosia ja saatu taimenkanta lisääntymään
purossa. Longinoja on palkittu Paras Luontoteko palkinnolla 2019.
Rakentamisen seurauksena happamat sulfaattimassat hajoavat ja
muodostuu rikkihappoa, jolloin veden pH laskee alle 5,5. Se aiheuttaa
kalakuolemia. Longinojan suojeleminen rakentamisen aikaiselta vesien
valumalta on kallis ja pitkäkestoinen prosessi. Se tulee huomioida paremmin kustannuksissa ja päästöissä.
Jaa-äänet: 10
Mia Haglund, Antti Koskela, Noora Laak, Jape Lovén, Antti Möller,
Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Anni Sinnemäki,
Osmo Soininvaara
Ei-äänet: 3
Sirpa Asko-Seljavaara, Nuutti Hyttinen, Atte Kaleva
Kaupunkiympäristölautakunta päätti jatkaa asian käsittelyä äänin 10 3.
23.03.2021 Pöydälle
Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot
Kaisa Jama, tiimipäällikkö, puhelin: 310 22980
kaisa.jama(a)hel.fi
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§ 143
Valtuutettu Seija Muurisen aloite talviuintipaikasta Laajasaloon
HEL 2020-011660 T 00 00 03

Päätös
Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731
maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet
1

Valtuutettu Seija Muurisen aloite

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.
Esittelijän perustelut
Valtuutettu Seija Muurinen ja 15 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että kaupunki selvittää uuden laiturilla, pukukopeilla ja avantotekniikalla varustetun talviuintipaikan perustamista Laajasaloon.
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla on käynnissä palvelustrategiatyö,
jossa määritellään mitä palveluja kaupunki tuottaa itse, missä se toimii
kumppanina ja minkä palvelujen tuottamiseen se ei osallistu. Määrittelytyö koskee myös talviuintia. Aloitteen ehdotusta voidaan arvioida tarkemmin sen jälkeen.
Talviuintipaikkoja ylläpitävät pääasiassa yritykset, yhdistykset ja urheiluseurat liikuntapalvelujen vuokraamilla alueilla. Kaupungissa on tällä
hetkellä 12 seurojen ylläpitämää talviuintipaikkaa, mutta Laajasalossa
sellaista ei ole. Villa Furuvikin uimarannalla on yksityisen palveluntarjoajan rantasauna, jonka yhteydessä on mahdollisuus talviuintiin.
Yksinkertaisimmillaan talviuintipaikka sisältää lämpimän pukusuojan,
avannon ja avantoon johtavat portaat. Ylläpitäjä vastaa uintipaikan turvallisuudesta sekä rakennusten, laitteiden, kulkureittien ja varusteiden
huollosta ja kunnossapidosta.
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Aloitteessa esitetyistä vaihtoehdoista toteuttamiskelpoisin paikka on
Kruunuvuorenrannassa, uuden uimarannan yhteydessä, jolloin talviuinnin vaatimukset voidaan ottaa huomioon jo suunnittelussa. Kruunuvuoreen rakennettava julkinen uimaranta sijaitsee Stansvikin läheisyydessä ja sen toteutus on aikataulutettu vuosille 2024–2025.
Stansvikin uimarannan länsipuolelle on kaavoitettu myös tontti saunakylää varten. Kruunuvuorenrannan palveluyhtiön on tarkoitus rakentaa
saunat asukkaiden käyttöön, ja se voi mahdollisesti vuokrata tilaa myös
ulkopuolisille, esimerkiksi urheiluseuroille. Tähän yhteyteen on mahdollista rakentaa talviuintipaikka. Myös Stansvikin kartanon alueelle on
kaavoitettu pienimuotoinen saunakylä. Jos sille löytyy toimintaa pyörittävä yhdistys tai yritys, sen yhteyteen on mahdollista perustaa talviuintipaikka.
Myös Yliskylässä sijaitsevalle Laajasalon nykyiselle uimarannalle olisi
mahdollista perustaa talviuintipaikka. Sen pukutiloja ei kuitenkaan ole
suunniteltu talvikäyttöön, niissä ei ole lämmitystä eikä niihin tule vettä
talviaikaan. Talviuinnille soveltuvan laiturin voisi sijoittaa uimarannan
pohjoiskulmaan, jolloin matkaa pukutiloista laiturille tulisi noin 50–60
metriä. Varovainen kustannusarvio laiturille kaikkine talviuintiin liittyvine
hankintoineen on noin 70 000–100 000 euroa. Laiturin ja lämpimien
pukutilojen lisäksi rannalle tulisi rakentaa talvikunnossapidettävä pelastusreitti hälytysajoneuvoja varten. Tähän ei ole tällä hetkellä varattu
määrärahaa.
Muissa aloitteessa esitetyissä vaihtoehdoissa on selkeitä haasteita.
Jollaksen saavutettavuus eri puolilta Laajasaloa ei ole erityisen hyvä.
Tullisaareen ja Hevossalmeen on vaikea rakentaa talviuintipaikan edellyttämää esteetöntä ja talvikunnossapidettävää pelastusreittiä. Tullisaaressa on kaupungin hiihtolatuja, joiden ylläpito vaikeutuu, jos sinne perustetaan talviuintipaikka. Hevossalmessa sijaitsevat ulkoilureitit ovat
puolestaan niin kapeita, että niitä pitäisi leventää.
Vastaus on kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan ja kaupunkiympäristölautakunnan lausuntojen mukainen.
Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731
maria.nyfors(a)hel.fi
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Liitteet
1

Valtuutettu Seija Muurisen aloite

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria
Kaupunginvaltuusto 05.05.2021 § 118
HEL 2020-011660 T 00 00 03

Päätös
Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731
maria.nyfors(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 19.04.2021 § 281
HEL 2020-011660 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731
maria.nyfors(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 02.02.2021 § 43
HEL 2020-011660 T 00 00 03

Lausunto
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Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon:
Kaupunkiympäristölautakunta toteaa, että kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala vastaa liikuntapalvelujen järjestämisestä. Nykyisiä talviuintipaikkoja Helsingissä ylläpitävät pääasiassa yritykset, yhdistykset tai urheiluseurat yhteistyössä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalveluiden kanssa. Kaupunkiympäristön toimiala vastaa liikuntapalveluiden
kaavoittamisesta sekä yleisten alueiden suunnittelusta, rakentamisesta
ja ylläpidosta.
Laajasaloon Stansvikiin, Kruunuvuorenrannan läheisyyteen, on kaavoitettu saunakyliä, jotka mahdollistavat tulevaisuudessa myös talviuintipaikan varustamisen laitureilla, pukutiloilla ja avantotekniikalla.
Stansvikinrannan uimarannan länsipuolelle on kaavoitettu tontti saunakylää varten. Tarkoitus on, että Kruunuvuorenrannan palveluyhtiö rakentaa saunat asukkaiden käyttöön. Palveluyhtiö voi mahdollisesti
vuokrata tilaa myös ulkopuolisten käyttöön esimerkiksi kaupungin liikuntapalveluille tai urheiluseuroille. Tähän toimintaan on mahdollista
liittää talviuintipaikka.
Stansvikin kartanon alueelle on kaavoitettu myös pienimuotoinen saunakylä. Jos saunakylälle löytyy toimintaa pyörittävä yritys, yhdistys tai
urheiluseura, on saunakylän yhteyteen mahdollista perustaa varustettu
talviuintipaikka.
Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot
Anu Kiiskinen, tiimipäällikkö: 310 38419
anu.kiiskinen(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 02.02.2021 § 11
HEL 2020-011660 T 00 00 03

Lausunto
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan näkemyksen mukaan avantouinti
on kannatettavaa virkistystoimintaa. Helsingissä on 12 seurojen ylläpitämää talviuintipaikkaa. Kaupunki toimii mahdollistajan roolissa ja vuokraa paikat talviuintiseuroille, jotka järjestävät talviuintitoimintaa jäsenilleen. Sopimuksista 11 on liikuntapalvelukokonaisuuden ja yksi kaupunPostiosoite
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kiympäristön toimialan hallinnoima. Talviuintitoimintaa on esitelty lautakunnan kokouksessa 17.12.2019.
Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala on määrittelemässä vuoden 2021 aikana palvelustrategiatyön yhteydessä mitä palveluja tuotetaan itse,
missä palveluissa toimitaan kumppanina ja mahdollistajana sekä minkä
palveluiden tuottamiseen kaupunki ei osallistu. Yksi palvelu, joka tullaan arvioimaan liikuntapalvelukokonaisuuden palveluista, on talviuinti
ja miten kaupunki osallistuu sen mahdollistamiseen. Lautakunta katsoo, että tämän arvioinnin jälkeen aloitteeseen voidaan ottaa kantaa.
Yksinkertaisimmillaan talviuintipaikka sisältää lämpimän pukusuojan,
avannon ja avantoon johtavat portaat. Talviuintipaikan ylläpitäjä, eli
palveluntarjoaja, vastaa talviuintipaikan turvallisuudesta. Palveluntarjoaja voi olla esimerkiksi kunta, seurakunta, yhdistys tai yritys. Palveluntarjoaja vastaa talviuintipaikan rakennusten, laitteiden, kulkureittien
ja varusteiden huollosta ja kunnossapidosta.
Laajasalossa ei ole tällä hetkellä seurojen ylläpitämää talviuintipaikkaa.
Virkistyspalveluita tarjoavan Villa Furuvikin uimarannan kupeessa on
mahdollista harrastaa talviuintia.
Liikuntapalvelukokonisuuden näkemyksen mukaan Tullisaareen ja Hevossalmeen esitetyissä vaihtoehdoissa on selkeitä haasteita. Talviuintipaikalle tulee toteuttaa esteetön kulku hälytysajoneuvoille, mikä tarkoittaa, että paikalle tulee järjestää talvikunnossapidettävä reitti.
Tullisaaressa on liikuntapalvelukokonaisuuden ylläpitämiä hiihtolatuja,
joiden ylläpito vaikeutuu, mikäli sinne perustetaan talviuintipaikka. Lupa
pukutilan sijoittamiseksi Tullisaaren arvokkaaseen kartanomiljöömaiseen ympäristöön voi myös olla haasteellista saada.
Hevossalmessa sijaitsevat ulkoilureitit ovat suurelta osin niin kapeita,
että niitä tulisi leventää hälytysajoneuvoja varten. Jollaksen saavutettavuus eri puolilta Laajasaloa ei ole erityisen hyvä.
Esitetyistä vaihtoehdoista Laajasalon uimarannalle voisi perustaa talviuintipaikan, mutta toteuttamiskelpoisin paikka talviuinnille on Kruunuvuorenrannassa, uuden tulevan uimarannan yhteyteen, jolloin talviuinnin vaatimukset voidaan ottaa huomioon jo suunnittelussa.
Laajasalon uimarannalla sijaitsevia pukutiloja ei ole suunniteltu talvikäyttöön, eikä pukutiloissa ole lämmitystä. Pukutiloihin ei myöskään tule vettä talviaikaan. Rannalle tulisi toteuttaa talvikunnossapidettävä reitti hälytysajoneuvoja varten. Uimarannan viereisellä kuntoradalla on liikuntapalvelukokonaisuuden ylläpitämä latu, joten talvikunnossapidettävä reitti rannalle tulisi suunnitella tämä huomioiden. Talviuinnille sovelPostiosoite
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tuvan laiturin voisi sijoittaa uimarannan pohjoiskulmaan, jolloin matkaa
pukutiloista laiturille tulisi noin 50–60 metriä. Varovainen kustannusarvio laiturille kaikkine talviuintiin liittyvine hankintoineen on noin 70 000 –
100 000 euroa.
Kruunuvuoreen rakennettava uimaranta sijaitsee Stansvikin alueen läheisyydessä, ja sen toteutus on aikataulutettu vuosille 2024–2025.
Käsittely
02.02.2021 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan
Esittelijä muutti esitystään siten, että viides kappale kuuluu seuraavasti:
Laajasalossa ei ole tällä hetkellä seurojen ylläpitämää talviuintipaikkaa.
Virkistyspalveluita tarjoavan Villa Furuvikin uimarannan kupeessa on
mahdollista harrastaa talviuintia.
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen yksimielisesti.
Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen
Lisätiedot
Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901
stefan.froberg(a)hel.fi

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

Pöytäkirja

9/2021

129 (531)

Asia/21
19.05.2021

§ 144
Valtuutettu Jussi Chydeniuksen aloite tekonurmikentistä kaupunkilaisten vapaaseen käyttöön
HEL 2020-012443 T 00 00 03

Päätös
Puheenjohtajan ehdotuksest kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731
maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet
1

Valtuutettu Jussi Chydeniuksen aloite

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.
Esittelijän perustelut
Valtuutettu Jussi Chydenius ja 17 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että pienempiä, esimerkiksi koulujen yhteydessä sijaitsevia
kenttiä päällystettäisiin tekonurmella ja annettaisiin ilman varauksia
kaupunkilaisten vapaaseen käyttöön.
Viideltätoista kaupungin hallinnoimalta tekonurmikentältä on varattu
vapaaseen käyttöön tarkoitettuja yleisövuoroja arkisin klo 16─18 ja viikonloppuisin klo 10─12. Vuoroja on kahtena tai kolmena päivänä viikossa, eri kentillä eri päivinä. Merkittyjen vapaavuorojen lisäksi kentät
ovat vapaasti käytettävissä aina kun niillä ei ole muuta toimintaa.
Vapaavuorojen aikana kentät ovat olleet varsin matalalla käytöllä Töölön Pallokenttää lukuun ottamatta. Uusien tekonurmikenttien rakentamisen ohella tuleekin miettiä keinoja yleisövuorojen käytön tehostamiseksi. Nykyisten yleisövuorojen käyttöaste ei ole niin korkea, että uusien vapaassa käytössä olevien kenttien rakentaminen olisi välttämättä
perusteltua.
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Tekonurmikenttien rakentaminen kaventaa luonnonjääkenttäverkkoa,
jolle on huomattavaa kysyntää. Erityisesti jalkapallon tarpeisiin rakennetut kumirouhetekonurmikentät sopivat hiekkatekonurmi- ja kivituhkakenttiä huonommin talviurheilun tarpeisiin. Niiden jäädyttäminen vaatii
merkittävästi enemmän työtunteja.
Pienten tekonurmikenttien rakentamiskustannukset ovat noin 70
000─200 000 euroa kentän koosta, sijainnista ja tekonurmityypistä riippuen. Hiekkatekonurmi on vähän edullisempi ja soveltuu laajemmin erilaiseen vapaa-ajankäyttöön, kumirouhetekonurmi jalkapalloon.
Vanhoja tekonurmimattoja ei tule siirtää uusille kentille, koska siirtäminen voi aiheuttaa niihin vaarallisia repeämiä. Mattojen käyttöikä on
seitsemästä kymmeneen vuotta, jonka jälkeen ne tulisi kulumisesta johtuen uusia, eikä siirtää vähemmän tärkeinä pidetyille alueille.
Yleisillä alueilla olevat isommat kentät ovat useimmiten kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hallinnassa, koulujen pihoilla olevat kentät puolestaan kasvatuksen ja koulutuksen toimialan. Kun käyttäjätoimialat toteavat hiekkakentän muuttamisen tekonurmikentäksi tarpeelliseksi, kaupunkiympäristön toimiala toteuttaa muutoksen käytettävissä olevien
määrärahojen puitteissa. Tekonurmikenttien toteutuksessa tarvitaan
yhteistyötä yli toimialarajojen, joten sen sujuvuutta on tärkeää parantaa. Liikunnallisuuden edistämisen tulee olla kaikkien toimialojen yhteinen tavoite.
Kaupunkistrategian kärkihankkeena toteutettavassa liikkumisohjelmassa on asetettu tavoite koulupihojen liikunnallisuuden lisäämisestä. Koulujen pihoilla olevien välineiden ja varusteiden kunto on selvitetty kattavasti, ja kymmenen koulupihan liikkumisolosuhteita on parannettu erillismäärärahalla vuosina 2019─2020. Valmistelussa on pitkäjänteisempi
suunnitelma pihojen kunnon ja ylläpidon parantamiseksi.
Vastaus on kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan ja kaupunkiympäristön
toimialan lausuntojen mukainen.
Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731
maria.nyfors(a)hel.fi
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1

Valtuutettu Jussi Chydeniuksen aloite

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria
Kaupunginvaltuusto 05.05.2021 § 119
HEL 2020-012443 T 00 00 03

Päätös
Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731
maria.nyfors(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 26.04.2021 § 302
HEL 2020-012443 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.
19.04.2021 Pöydälle
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731
maria.nyfors(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus
4.3.2021
HEL 2020-012443 T 00 00 03

Lausunto
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Kaupunkiympäristön toimialan rakennukset ja yleiset alueetpalvelukokokonaisuus antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:
Hiekkakenttien muuttaminen tekonurmikentiksi
Rakennukset ja yleiset alueet-palvelukokokonaisuus toteuttaa toiminnallisia hankkeita, kuten hiekkakenttien muuttaminen tekonurmikentiksi,
käyttäjätoimialojen ilmaiseman tarpeen perusteella. Tekonurmikenttien
tarpeen määrittely tapahtuu kasvatuksen ja koulutuksen sekä kulttuurija vapaa-ajan toimialojen toimesta.
Toimialojen näkökulmia tekonurmikenttiin
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on käsitellyt 02.02.2021 pitämässään
kokouksessa valtuutettu Jussi Chydeniuksen ym. valtuustoaloitetta tekonurmien rakentamiseksi kaupunkilaisten vapaaseen käyttöön. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöydälle.
Tällä hetkellä tekonurmikenttien tarpeesta käydään kulttuuri- ja vapaaajan toimialan (KUVAn) sisäistä keskustelua. Kaikkien kenttien käyttöaste ei ole niin korkea, että uusien kenttien rakentaminen olisi välttämättä perusteltua. Tekonurmikentän rakentaminen kaventaa helposti
potentiaalista luonnonjääkenttäverkkoa, jolle varsinkin taas kuluvana
talvena on ollut merkittävää kysyntää. Lisäksi tekonurmikentät lisäävät
painetta liikunnan ja ulkoilun investointi- sekä käyttömäärärahojen kasvattamista kohtaan.
Tekonurmikenttiä suunniteltaessa tulee ottaa huomioon jo olemassa
olevan kentän käyttäjien tarpeet ja punnita sitä, että lisääkö tekonurmen asentaminen ihmisten liikkumista vai käykö peräti päinvastoin.
Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan (KASKOn) näkökulmasta koulupihojen kenttä voidaan toteuttaa, jos:
 oppilaat ovat toivoneet tätä pihavarusteiden määrittelyä koskevassa
osallistumismenettelyssä
 toivotut toiminnalliset elementit sekä kenttä mahtuvat - oppilaiden ja
toiminnan tavoitteita priorisoidaan
 kenttä mahtuu pihalle
 koulun välittömässä läheisyydessä ei ole kenttää
 rakennushistorialliset arvot sallivat sen myös (kaupunginmuseo
puoltaa)
 kenttä voidaan toteuttaa turvallisesti (ei synny katvealueita tai alueita, joissa esim. kiusaaminen on mahdollista)
 maasto-olosuhteet sallivat
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 toteutus on kustannustehokasta ekologista (linjassa kaupungin ympäristötavoitteiden kanssa)

Mikäli tekonurmeen päädytään, tulee määritellä, tehdäänkö hiekka- vai
kumirouhetekonurmea. Alusta ratkaisee, millaiseen urheiluun kenttää
voidaan käyttää. Alustaratkaisua ei näiden kahden välillä voi tehdä ns.
monilajiperiaatteella, vaan kumirouhe on jalkapalloilun alusta ja hiekkatekonurmi soveltuu vapaa-ajankäyttöön. Hiekkatekonurmi on alustaksi
asennettuna n. 15 % edullisempi vaihtoehto. Kumirouhekentän vuosittaiset huoltokustannukset ovat kaksinkertaiset hiekkatekonurmeen verrattuna.
Molemmat alustaratkaisut ovat kiinteistön ylläpidon ja siivoamisen kannalta haasteellisia kantautuvuutensa vuoksi, mutta kumirouhe on todettu huomattavasti kantautuvammaksi. Kumirouheeseen liittyy sisätiloihin
kantautuessaan myös ominaishajua, mikä saatetaan kokea häiritseväksi. Kumirouheen voimakas kantautuvuus aiheuttaa myös itse alustalle suurempia muutoksia, minkä johdosta alusta tarvitsee tiheämmällä
välillä huoltoa ja täyttöä.
Yhteenveto
Kun kyseessä on yleisellä, esimerkiksi puistoalueella oleva kenttä, KUVA määrittelee muutoksen tarpeen edellä mainittuihin näkökulmiin nojaten. Kun kyseessä on koulukiinteistöllä oleva kenttä, Kasko määrittelee muutoksen tarpeen edellä mainittuihin näkökulmiin nojaten. Mikäli
käyttäjätoimialat toteavat hiekkakentän muutoksen tekonurmikentäksi
tarpeelliseksi ja ilmaisevat tarpeen kaupunkiympäristön toimialalle sovittujen menettelyjen mukaisesti, kaupunkiympäristön toimiala käynnistää hankkeen käytettävissä olevan määrärahojen puitteissa.
Lisätiedot
Sanna Rautajärvi, asiakaspäällikkö, puhelin: 310 32554
sanna.rautajarvi(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 16.02.2021 § 16
HEL 2020-012443 T 00 00 03

Lausunto
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa, että tekonurmialueiden ja kenttien rakentaminen on lähtökohtaisesti positiivinen ja kannatettava
asia. Paremmat fasiliteetit kannustavat kaupunkilaisia liikkumaan ja koPostiosoite
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keilemaan erilaisia urheilulajeja, tekonurmet ehkä ennen kaikkea pelaamaan jalka- ja pesäpalloa.
Helsingin kaupunki hallinnoi tällä hetkellä yhteensä 30 tekonurmikenttää, jotka ovat varsin suosittuja. Suurin osa tekonurmikenttien käyttövuoroista on jaettu kaupungin urheiluseuroille, jotka käyttävät kenttien
tehokkaasti. Seuroihin kuulumattomille kuntalaisille on puolestaan varattu 15:ltä kaupungin hallinnoimalta tekonurmikentältä matalankynnyksen ja vapaaseen käyttöön tarkoitettuja yleisövuoroja arkisin klo 16─18
ja viikonloppuisin klo 10─12. Niitä on noin 2─3 päivänä viikossa, ajoitettuna eri viikonpäiville. Silloin kun tekonurmikentillä ei ole muuta toimintaa ne ovat myös vapaasti käytettävissä. Yleisövuorojen aikana
kentät ovat kuitenkin olleet pääosin varsin matalalla käytöllä Töölön
Pallokenttää lukuun ottamatta. Uusien tekonurmikenttien rakentamisen
rinnalla tulisi pohti keinoja yleisövuorojen käytön tehostamiseksi.
Tekonurmialueiden lisäämiseen liittyy lisäksi haasteita. Ensinnäkin
pienten tekonurmikenttien rakentamiskustannukset ovat noin 70
000─200 000 euroa kentän koosta ja sijainnista riippuen. Tällaisten
kenttien ylläpitämisestä syntyy käyttökustannuksia noin 1 000─2 000
euroa/vuosi.
Toiseksi vanhojen tekonurmimattojen siirtäminen toisilta kentiltä ei ole
lähtökohtaisesti kannatettava ajatus. Mattojen käyttöikä on keskimäärin
seitsemästä kymmeneen vuotta, jonka jälkeen ne tulisi kulumisesta johtuen uusia, eikä siirtää vähemmän tärkeinä pidetyille alueille. Lisäksi
mattojen siirtämisessä merkittävänä käytännön riskinä on niiden repeäminen ja tätä kautta muuttuminen käyttäjille vaarallisiksi.
Kolmanneksi varsinkin jalkapallon tarpeisiin viime vuosina rakennetut
kumirouhetekonurmikentät sopivat hiekkatekonurmi- ja kivituhkakenttiä
heikommin talviurheilun tarpeisiin. Näiden jäädyttäminen esimerkiksi
vaatii runsaasti enemmän työtunteja.
Pienempiä kenttiä koulujen läheisyydessä ja puistoalueilla hallinnoivat
pääasiassa kasvatuksen ja koulutuksen sekä kaupunkiympäristön toimiala. Kaupunkistrategian kärkihankkeena toteutettavassa liikkumisohjelmassa on asetettu tavoite koulupihojen liikunnallisuuden lisäämisestä. Koulupihojen ja pihoilla olevien välineiden ja varusteiden kunto on
selvitetty kattavasti eri tietolähteitä hyödyntäen. Vuosina 2019─2020
kymmenen koulupihan liikkumisolosuhteita parannettiin erillismäärärahalla. Valmistelussa on pitkäjänteisempi suunnitelma pihojen kunnon ja
ylläpidon parantamiseksi. Asian eteenpäin viemiseksi on tärkeää parantaa yhteistyötä kaupunkiympäristön, kasvatuksen ja koulutuksen,
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan sekä Staran välillä. Tämä on välttämätöntä, koska kenttien maa-alueet ovat eri toimialojen hallinnoimia ja
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myös toteutuksessa tarvitaan yhteistyötä yli toimialarajojen. Liikunnallisuuden edistämisen tulee myös olla kaikkien hallintokuntien yhteinen
tavoite.
Liikunta-alueiden ja -puistojen investointisuunnitelmassa ei ole varauduttu esitettyyn koulujen kenttien uusimiseen. Näiden investointimäärärahojen viime vuosien niukkuuden vuoksi, liikuntapalvelukokonaisuuden omia tekonurmikenttiä ei ole pystytty uusimaan sillä aikataululla
kuin olisi ollut niiden käyttökunto huomioon ottaen tarpeellista. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää tärkeänä, että vuodelle 2022 liikunnan
investointimäärärahoja lisätään.
Käsittely
16.02.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
Asian aikana kuultavana oli liikuntapaikkapäällikkö Petteri Huurre.
Vastaehdotus 1:
Jussi Chydenius: Poistetaan kappaleen 7 lopusta virke:
"Tätä edesauttaisi entistä toimivampi yhteistyö kaupunkiympäristön,
kasvatuksen ja koulutuksen, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan sekä
Staran välillä.”
ja korvataan seuraavalla:
"Asian eteenpäin viemiseksi on tärkeää parantaa yhteistyötä kaupunkiympäristön, kasvatuksen ja koulutuksen, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan sekä Staran välillä. Tämä on välttämätöntä, koska kenttien maaalueet ovat eri toimialojen hallinnoimia ja myös toteutuksessa tarvitaan
yhteistyötä yli toimialarajojen. Liikunnallisuuden edistämisen tulee
myös olla kaikkien hallintokuntien yhteinen tavoite."
Kannattaja: Sami Muttilainen
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi Jussi Chydeniuksen vastaehdotuksen 1 yksimielisesti.
Vastaehdotus 2:
Jussi Chydenius: Lisätään kappaleen 8 loppuun virke:
"Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää tärkeänä, että vuodelle 2022
liikunnan investointimäärärahoja lisätään.”
Kannattaja: Sami Muttilainen
1 äänestys
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JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Jussi Chydeniuksen vastaehdotuksen 2 mukaisesti muutettuna
Jaa-äänet: 5
Mika Ebeling, Arja Karhuvaara, Heimo Laaksonen, Otto Meri, Laura
Varjokari
Ei-äänet: 7
Jussi Chydenius, Simon Granroth, Sami Muttilainen, Terhi Peltokorpi,
Pauliina Saares, Johanna Sydänmaa, Niilo Toivonen
Tyhjä: 1
Nasima Razmyar
Poissa: 0
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi Jussi Chydeniuksen vastaehdotuksen 2 mukaan muutetun ehdotuksen äänin 5–7 (1 tyhjä).
02.02.2021 Pöydälle
Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen
Lisätiedot
Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791
petteri.huurre(a)hel.fi
Kimmo Isotalo, erityissuunnittelija, puhelin: 310 32342
kimmo.isotalo(a)hel.fi
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§ 145
Valtuutettu Otto Meren aloite Reilun Pelin periaatteiden edistämisestä liikuntaseuroissa
HEL 2020-013021 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731
maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet
1

Valtuutettu Otto Meren aloite

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Valtuutettu Otto Meri ja 19 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan,
että kaupunki edistää Reilun Pelin periaatteiden tunnettuutta ja noudattamista kaupungin avustuksia saavien liikunta- ja urheiluseurojen toiminnassa.
Reilun Pelin ihanteet ja tavoitteet on koko urheiluyhteisöä sitova eettinen ohjeisto, johon lajijärjestöt ovat sitoutuneet vuodesta 2004 alkaen.
Helsingin kaupungilla Reilun Pelin periaatteiden noudattaminen on ollut
vuodesta 2016 alkaen liikunnan avustusten edellytyksenä. Niiden toteutumista seurataan talouden ja toiminnan raportoinnin ja satunnaisseurannan keinoin.
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla on viime syksynä aloitettu työ eettisten periaatteiden edistämiseksi kaikkien avustusta saavien yhteisöjen
toimintatavoissa. Tavoitteena on määrittää, mitä eettiset periaatteet
toimialan avustustoiminnassa tarkoittavat ja miten ne avustuksissa
huomioidaan. Avustusehtojen tarkentaminen viedään kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan päätettäväksi tämän vuoden aikana. Samaan aiPostiosoite
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

Pöytäkirja

9/2021

138 (531)

Asia/22
19.05.2021

kaan edistetään eettisten periaatteiden tunnettuutta viestinnän ja koulutuksen avulla.
Toimialan yhteisten toimenpiteiden lisäksi liikuntapalvelut edistää Reilun pelin periaatteiden tunnettuutta yhdessä Olympiakomitean kanssa.
Olympiakomitealla on valmistumassa Vastuullisen ja turvallisen urheilun verkkokoulutus, jolla lisätään seurojen tietoa eettisestä toiminnasta.
Tavoitteena on, että jokaisen liikuntaseuran jokainen valmentaja suorittaa Vastuullinen valmentaja -verkkokoulutuksen.
Avustusehtojen tarkentamisen sekä kouluttamisen lisäksi Reilun pelin
periaatteita koskevaa viestintää ja seurojen kanssa käytävää keskustelua on tarkoitus lisätä eri foorumeilla. Liikuntapalvelut on keskustellut
periaatteista seurojen kanssa mm. vuosittaisissa seurafoorumeissa,
seuraparlamentin kokouksissa, seurojen koulutustilaisuuksissa ja sosiaalisen median ryhmissä.
Vastaus on kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunnon mukainen.
Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731
maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet
1

Valtuutettu Otto Meren aloite

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria
Kaupunginvaltuusto 05.05.2021 § 120
HEL 2020-013021 T 00 00 03

Päätös
Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle.
Esittelijä
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Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731
maria.nyfors(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 19.04.2021 § 280
HEL 2020-013021 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731
maria.nyfors(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 02.02.2021 § 12
HEL 2020-013021 T 00 00 03

Lausunto
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää aloitetta kannatettavana.
Urheiluyhteisön Reilun Pelin ihanteet ja tavoitteet on koko urheiluyhteisöä sitova eettinen ohjeisto ja vastuullisuustyön perusta. Se sisältää
viisi pääperiaatetta:






Jokaisen tasavertainen mahdollisuus liikuntaan ja urheiluun
Vastuu kasvatuksesta
Terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen
Rehellisyys ja oikeudenmukaisuus
Luonnon kunnioittaminen ja kestävään kehitykseen pyrkiminen

Reilu Peli on suomalaisen liikunnan ja urheilun eettisten periaatteiden
asiakirja, johon lajijärjestöt ovat yhteisesti sitoutuneet vuodesta 2004
alkaen. Se pohjautuu olemassa olevaan lainsäädäntöön sekä erilaisiin
kansainvälisiin sopimuksiin ja säännöstöihin, kuten YK:n kestävän kehi-
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tyksen tavoitteisiin 2030. Reilu Peli peilaa vahvasti myös olympismin
perusarvoja – kunnioitusta, ystävyyttä ja erinomaisuutta. (Liite 2.)
Urheiluyhteisön Reilun Pelin ihanteiden ja tavoitteiden noudattamisvelvoite on ollut vuodesta 2016 alkaen yksi liikunnan avustusten kriteereistä. Helsingin kaupunki edellyttää, että avustuksen saajat noudattavat kaikessa toiminnassaan hyvän hallintotavan sekä Reilun Pelin edellä mainittuja periaatteita. (Liikunnan avustusten hakuohje 2021, liikuntajaosto 27.10.2020, § 30) Seuroja tiedotetaan vuosittain avustusten
myöntämisen periaatteista ja avustuskohtaisista kriteereistä liikunnan
avustusten www-sivuilla, sähköpostitse sekä avustusinfotilaisuuksissa.
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla käynnistettiin syksyllä 2020 liikunta-,
kulttuuri ja nuorisopalveluiden yhteinen työ eettisten periaatteiden edistämiseksi avustusta saavien yleishyödyllisten yhteisöjen toimintatavoissa. Kaikille avustuksen saajille tiedotettiin, että Helsingin kaupungin
kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala kehittää avustustoimintaa ja haluaa
tuoda paremmin esille eettisten periaatteiden merkityksen. Avustuksen
saajilta kerättiin marraskuussa kyselyllä tietoa siitä, miten toiminnassa
on huomioitu eettisistä näkökulmista toiminnan fyysinen ja psyykkinen
turvallisuus, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus, hallinto ja talous, kestävä
kehitys ja ilmastonmuutoksen torjuminen sekä tietosuoja. Lisäksi kysyttiin, onko avustettava yhteisö määritellyt omat eettiset periaatteet toiminnalleen.
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan avustustoiminnasta vastaavat kumppanuusyksiköt kokoontuivat joulukuussa 2020 yhteiseen työpajaan,
jonka tarkoituksena oli määrittää, mitä eettiset periaatteet tarkoittavat
osana kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan avustustoimintaa sekä miten
eettiset periaatteet huomioidaan avustustoiminnassa. Yhteisen työskentelyn pohjalta tehdään päätösehdotukset lautakunnalle vuonna
2021 avustusperiaatteiden tarkentamisesta sekä edistetään käytännön
toimenpiteitä eettisten periaatteiden edistämiseksi viestinnän ja koulutuksen avulla sekä avustushaun yhteydessä. Avustuksen myöntäjän ja
saajan suhde perustuu jatkossakin luottamukseen ja vastuu toiminnan
eettisyydestä on ensisijaisesti toimijoilla itsellään. Eettisten periaatteiden toteutumista seurataan talouden ja toiminnan seurannan, raportoinnin ja satunnaisseurannan keinoin.
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan yhteisten toimenpiteiden lisäksi liikuntapalvelukonaisuus on käynyt Olympiakomitean edustajien kanssa
keskustelua siitä, miten seurojen eettisten periaatteiden mukaista toimintaa sekä tietoisuutta asiasta voitaisiin yhteistyössä edistää. Käytännön toimenpiteenä on käyty läpi kaupungin mahdollisuutta hyödyntää
Olympiakomitean valmistumassa olevan Vastuullisen ja turvallisen urheilun verkkokoulutusta osana Reilun Pelin periaatteiden mukaisen
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toiminnan edistämistä. Vastuullisen ja turvallisen urheilun verkkokoulutusta ollaan ottamassa Olympiakomitean ja lajijärjestöjen toimesta vaiheittain käyttöön vuonna 2021 (Liite 3). Ensimmäisenä osa-alueena lajijärjestöt ja seurat tulevat suunnitelmien mukaan ottamaan käyttöön
Vastuullinen valmentaja -koulutuksen. Tavoitteena on, että jokaisen
seuran jokainen valmentaja suorittaa verkkokoulutuksen. Koulutuksella
lisätään seurojen tietoisuutta vastuullisesta ja Reilun Pelin periaatteiden mukaisesta toiminnasta.
Avustusehtojen ja -kriteerien tarkentamisen sekä kouluttamisen lisäksi
myös tämän aihekokonaisuuden viestintää ja siitä seurojen kanssa
käytävää keskustelua on tarkoitus lisätä eri foorumeilla. Liikuntapalvelukokonaisuus on keskustellut eettisistä periaatteista seurojen kanssa
kahden viime vuoden aikana mm. vuosittaisissa seurafoorumeissa,
seurojen koulutustilaisuuksissa, seuraparlamentin kokouksissa sekä
Liikuntaseurat Helsingissä -Facebook-ryhmässä, jossa on tällä hetkellä
mukana yli 350 jäsentä (helsinkiläisiä seuratoimijoita, järjestöjen edustajia ja kaupungin yhdistysyhteistyötä tekeviä työntekijöitä).
Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen
Lisätiedot
Tuuli Salospohja, liikuntapalvelupäällikkö, puhelin: 310 87500
tuuli.salospohja(a)hel.fi
Taina Korell, yksikön päällikkö, puhelin: 310 38038
taina.korell(a)hel.fi

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

Pöytäkirja

9/2021

142 (531)

Asia/23
19.05.2021

§ 146
Valtuutettu Amanda Pasasen aloite maksuttomien kuukautisvälineiden tarjoamisesta nuorille ja vähävaraisille
HEL 2020-010631 T 00 00 03

Päätös
Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet
1
2

Valtuutettu Amanda Pasasen aloite
Lausunto, Nuorisoneuvosto, 21.12.2020

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.
Esittelijän perustelut
Valtuutettu Amanda Pasanen ja 23 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että selvitetään mahdollisuutta tarjota maksuttomia kuukautisvälineitä nuorille ja vähävaraisille.
Kaupunginhallitus toteaa, että aloitteessa ehdotettu hygieniatarvikkeiden tarjoaminen maksutta ei ole tarkoituksenmukaista. Toimeentulotukilaissa (1412/1997) säädetään perustoimeentulotuen myöntämisen
edellytyksistä. Oikeus perustoimeentulotukeen määräytyy Suomessa
oleskelun perusteella ja koskee jokaista tuen tarpeessa olevaa, joka ei
voi saada toimeentuloa ansiotyöllään, yrittäjätoiminnallaan, toimeentuloa turvaavilla muilla etuuksilla, muilla tuloillaan tai varoillaan, häneen
nähden elatusvelvollisen henkilön huolenpidolla tai muulla tavalla. Kansaneläkelaitoksen (Kela) myöntämään perustoimeentulotukeen sisältyy
hygieniatarvikkeiden, mm. kuukautisvälineiden, kustannukset.
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Vakiintuneen käytännön mukaan koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa
jaetaan opiskelijoille akuuteissa tilanteissa yksittäisiä kuukautisvälineitä.
Asiasta on saatu sosiaali- ja terveyslautakunnan, kasvatus- ja koulutuslautakunnan ja nuorisoneuvoston lausunnot. Vastaus on sosiaali- ja
terveyslautakunnan lausunnon mukainen. Kasvatus- ja koulutuslautakunta on äänin 6-0, 7 tyhjää, kehottanut toimialaa käynnistämään välittömästi rajatun kokeilun maksuttomien kuukautisvälineiden jakamisesta
perusopetuksessa, lukioissa ja toisen asteen oppilaitoksissa. Perustoimeentulotukeen sisältyvien etuuksien osalta ei ole kuitenkaan tarkoituksenmukaista aloittaa kokeiluja.
Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet
1
2

Valtuutettu Amanda Pasasen aloite
Lausunto, Nuorisoneuvosto, 21.12.2020

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria
Kaupunginvaltuusto 05.05.2021 § 121
HEL 2020-010631 T 00 00 03

Päätös
Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi
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Kaupunginhallitus 26.04.2021 § 303
HEL 2020-010631 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.
Käsittely
26.04.2021 Ehdotuksen mukaan äänestyksin
Vastaehdotus:
Reetta Vanhanen: Poistetaan seuraavat kohdat:
“Kaupunginhallitus toteaa, että aloitteessa ehdotettu hygieniatarvikkeiden tarjoaminen maksutta ei ole tarkoituksenmukaista.”
“Perustoimeentulotukeen sisältyvien etuuksien osalta ei ole kuitenkaan
tarkoituksenmukaista aloittaa kokeiluja.”
Kappaleen 6 jälkeen lisäys:
"Kaupunginhallitus kannattaa maksuttomien kuukautisvälineiden erilaisten jakelumahdollisuuksien kartoittamista nuorille ja vähävaraisille.
Kaupunginhallitus kannattaa rajatun kokeilun käynnistämistä maksuttomien kuukautisvälineiden jakamisesta perusopetuksessa ja toisen asteen oppilaitoksissa vuoden 2022 talousarvion puitteissa.”
Kannattaja: Anna Vuorjoki
äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Reetta Vanhasen vastaehdotus
Jaa-äänet: 7
Otto Meri, Pia Pakarinen, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Wille
Rydman, Daniel Sazonov, Jan Vapaavuori
Ei-äänet: 7
Veronika Honkasalo, Nasima Razmyar, Anni Sinnemäki, Reetta Vanhanen, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar
Tyhjä: 1
Tomi Sevander
Kaupunginhallitus päätti hylätä ehdotuksen äänin 7 – 7 (1 tyhjä). Puheenjohtajan ääni ratkaisi päätökseksi tulleen ehdotuksen.
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19.04.2021 Pöydälle
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 09.02.2021 § 22
HEL 2020-010631 T 00 00 03

Lausunto
Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle Amanda Pasasen valtuustoaloitteesta maksuttomien
kuukautisvälineiden tarjoamisesta nuorille ja vähävaraisille. Tämän lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta kehoittaa toimialaa käynnistämään välittömästi rajatun kokeilun maksuttomien kuukautisvälineiden
jakamisesta perusopetuksessa, lukioissa ja toisen asteen oppilaitoksissa.
Aloitteessa on tartuttu tärkeään asiaan tyttöjen yhdenvertaisuuden näkökulmasta. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla käsitellään perusopetuksessa ja toisella asteella opetussuunnitelmien mukaisesti mm.
terveystiedon ja biologian tunneilla ikäkauteen liittyvää kasvua, terveyden osa-alueiden ja arjen terveystottumuksien tuntemusta ja niiden
merkityksen pohtimista sekä seksuaalikasvatusta. Lisäksi opetuksessa
perehdytään tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioihin ja tarkastellaan yhteiskuntaa tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisen näkökulmista. Opetussuunnitelmien ja tutkinnon perusteissa korostetaan aktiiviseksi kansalaiseksi kasvamista ja opetuksessa pyritään vahvistamaan
havaittuihin epäkohtiin puuttumista. Vaikka kuukautisköyhyyteen ratkaisun tarjoaminen ei kuulu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tehtäviin, paneudutaan opetuksessa naisten ja miesten väliseen tasaarvoon, yhdenvertaisuuteen ja yhteiskunnan toimintaan. Oppijoita ohjataan tarttumaan epäkohtiin, tekemään aloitteita ja kehittämään toimintaa yhteiskunnassa tasa-arvoisempaan suuntaan.
Aloitteessa kuvattu huoli kuukautisköyhyydestä on aiheellinen. Osalla
oppilaista ja opiskelijoista ei ole varaa hankkia sellaisia kuukautisvälineitä, joita he haluaisivat käyttää. Aloitteessa ehdotetaan, että maksuttomia kuukautisvälineitä jaettaisiin nuorille ja vähävaraisille. Aloitteen
mukaan kuukautisvälineiden tarjoamisessa tulisi huomioida käyttäjien
henkilökohtaiset valinnat. Helsingissä oli 13−29-vuotiaita nuoria naisia
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vuonna 2019 lähes 80 000. Mikäli ilmaisia kuukautisvälineitä jaettaisiin
kaikille heille, olisivat vuosikustannukset useamman miljoonaa euroa.
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan mielestä ilmaisten kuukautisvälineiden jakaminen kaikille nuorille ei ole tarkoituksenmukaista. Lautakunnan mielestä mahdolliset ilmaiset kuukautisvälineet tulisi kohdentaa
vain vähävaraisille nuorille.
Ilmaisten kuukautisvälineiden jakaminen nuorille ja vähävaraisille vähentäisi kuukautisköyhyyttä, mutta edellyttäisi resursointia monipuolisten kuukautisvälineiden hankinnan, varastoinnin ja jakelun suhteen. Ilmaisten kuukautisvälineiden jakaminen edellyttäisi myös henkilöresursseja. Jakelun järjestämisessä tulisi huomioida asian henkilökohtaisuus ja jakelu tulisi järjestää riittävän yksityisessä tilassa.
Koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa jaetaan opiskelijoille äkillisissä,
akuuteissa tilanteissa yksittäisiä kuukautisvälineitä, mutta säännöllinen
kuukautisvälineiden jakaminen edellyttäisi suurempaa resursointia ja
koordinointia. Vaihtoehtona voisi olla jakaa kuukautisvälineitä automaatista, jolloin voi olla haastavaa varmistaa kuukautisvälineiden riittävä
valikoima automaatissa sekä automaatin ylläpito. Mikäli kuukautisvälineitä jaettaisiin kouluissa tai oppilaitoksissa, jakelu tulisi turvallisuussyistä kohdentaa ainoastaan koulun tai oppilaitoksen omille oppijoille.
Lisäksi tulisi päättää, jaetaanko kuukautisvälineitä kotikunnan vai opiskelupaikan perusteella. Ilmaisia kuukautisvälineitä tulisi joka tapauksessa jakaa muuallakin kuin kouluissa ja oppilaitoksissa, koska jakelun
tulisi tavoittaa kaikki kaupungin nuoret ja vähävaraiset. Jakelun järjestäminen usean tahon toimesta vaikeuttaisi jakeluun liittyvää kokonaiskoordinointia.
Koulujen ja oppilaitosten sijaan kuukautisvälineitä voisi jakaa Skotlannin tavoin esimerkiksi apteekeissa, joista välineiden saanti hoituisi vaivattomasti. Yksi vaihtoehto kuukautisköyhyyden kitkemiseksi olisi myös
monien muiden maiden tavoin siirtää kuukautisvälineet farmakologisten
tuotteiden kategoriaan ja näin muuttaa 24 prosentin arvonlisävero
alennettuun kymmenen prosentin verokantaan. Tämä edellyttäisi kuitenkin lakialoitetta arvonlisäveron alentamisesta ja kannatusta aloitteelle.
Kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa, että ilmaisten kuukautisvälineiden jakaminen kouluissa ja oppilaitoksissa edellyttäisi kuukautisvälineiden hankintaan, varastointiin ja jakeluun liittyvää resursointia sekä tarkoituksenmukaisia tiloja. Kasvatus- ja koulutuslautakunnan mielestä ilmaisten kuukautisvälineiden jakaminen olisi tarkoituksenmukaisempaa
toteuttaa esimerkiksi apteekeissa.
Käsittely
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09.02.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
Vastaehdotus:
Fatim Diarra: Kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle Amanda Pasasen valtuustoaloitteesta
maksuttomien kuukautisvälineiden tarjoamisesta nuorille ja vähävaraisille. Tämän lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta kehoittaa toimialaa
käynnistämään välittömästi rajatun kokeilun maksuttomien kuukautisvälineiden jakamisesta perusopetuksessa, lukioissa ja toisen asteen
oppilaitoksissa.
Kannattaja: Kirsi Pihlaja
1 äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle Amanda Pasasen valtuustoaloitteesta maksuttomien kuukautisvälineiden tarjoamisesta nuorille ja vähävaraisille.
Tämän lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta kehoittaa toimialaa
käynnistämään välittömästi rajatun kokeilun maksuttomien kuukautisvälineiden jakamisesta perusopetuksessa, lukioissa ja toisen asteen
oppilaitoksissa.
Jaa-äänet: 0
Ei-äänet: 6
Samuel Adouchief, Fatim Diarra, Emma Kari, Johanna Laisaari, Hannu
Oskala, Kirsi Pihlaja
Tyhjä: 7
Ted Apter, Martina Harms-Aalto, Ville Jalovaara, Pia Kopra, Dani Niskanen, Matias Pajula, Pia Pakarinen
Poissa: 0
Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi Fatim Diarran vastaehdotuksen äänin 6–0. Tyhjää äänesti 7.
Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen
Lisätiedot
Heidi Halkilahti, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 22889
heidi.halkilahti(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 19.01.2021 § 13
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Lausunto
Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon valtuutettu Amanda Pasasen ja 23 muun valtuutetun valtuustoaloitteesta koskien maksuttomien kuukautisvälineiden tarjoamista
nuorille ja vähävaraisille:
"Valtuustoaloitteessa vaaditaan, että Helsinki selvittää mahdollisuutta
tarjota maksuttomia kuukautisvälineitä nuorille sekä kaikille itsensä vähävaraisiksi kokeville. Aloitteen mukaan kuukautisiin liittyvään kuukautisköyhyyteen ja taloudelliseen epätasa-arvoon on tärkeää puuttua. Ilmaisia kuukautisvälineitä tulisi olla tarjolla kouluissa ja terveyskeskuksissa.
Kuukautisköyhyydestä puhuttaessa (englanniksi period poverty) viitataan tilanteeseen, jossa terveyssiteiden ja tamponien osto voi lohkaista
suuren osan viikon käyttövaroista, varsinkin jos samassa taloudessa
asuu useampi nainen.
Skotlanti on ensimmäinen kansakunta, jossa jaetaan kaikille naisille ilmaisia kuukautissiteitä ja tamponeja. Skotlannissa ilmaiset kuukautisvälineet ovat haettavissa apteekeista, monitoimitaloista tai nuorisokerhoista.
Eduskunnassa tehtiin vuonna 2017 lakialoite kuukautisvälineiden arvonlisäveron alentamisesta, mutta lakialoite ei edennyt. Suomessa
kuukautisvälineet kuuluvat 24 prosentin arvonlisäverokantaan. Esimerkiksi lääkkeet kuuluvat alennettuun kymmenen prosentin verokantaan.
EU:n arvonlisäverodirektiivi mahdollistaa kuukautisvälineiden verottamisen alennetussa farmakologisten tuotteiden kategoriassa. Kuukautisvälineet on siirretty alennettuun arvonlisäverokantaan ainakin Ranskassa ja Isossa-Britanniassa.
Kuukautisvälineiden hinnat vaihtelevat tuotteesta ja kaupasta riippuen.
Kahdenkymmenen tamponin paketti maksaa kahdesta viiteen euroa, ja
paketti kuukautissiteitä noin saman verran. Kuukuppi maksaa noin 25
euroa, ja sitä voi käyttää useamman vuoden. Karkeana arviona voidaan edellä mainitun perusteella käyttää noin viiden euron kustannusta
kuukausittain per henkilö. Vuonna 2019 Helsingissä oli 12–25-vuotiaita
naisia 52 229. Mikäli kaikille helsinkiläisille 12−25-vuotiaille naisille jaettaisiin maksuttomia kuukautissiteitä ja tamponeja edellä mainitulla kuukausikululla, kustannukset olisivat vuodessa yhteensä noin kolme miljoonaa euroa. Kustannusarvio ei sisällä kuukupin käytön kustannusarviota eikä itsensä vähävaraiseksi kokevien yli 25-vuotiaiden naisten
kuukautisvälineiden kustannusarviota.
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Helsingin kaupungin kaikilla toimialoilla on mahdollisuus tilata arvolisäverottomia terveyssiteitä sekä tamponeja HUS Logistiikan kautta. Varastotilausjärjestelmästä tilattuna hinnat ovat seuraavat: kuukuppia ei
ole valikoimassa, terveyssidepakkaus (halvin) 1,04 euroa (sisältää 20
kappaletta siteitä) ja tamponipakkaus 1,10 euroa pakkaus (sisältää 16
kappaletta tamponeja). Mikäli kaikille helsinkiläisille 12−25-vuotiaille
naisille jaettaisiin maksuttomia kuukautisvälineitä edellä mainitulla kuukausikululla, kustannukset olisivat vuodessa yhteensä noin 690 000 euroa. Tämä kustannusarvio ei sisällä itsensä vähävaraiseksi kokevien yli
25-vuotiaiden naisten kuukautisvälineiden kustannusarviota eikä kuukautisvälineiden jakeluun liittyviä henkilöresurssi- ja tilakustannuksia.
Vuoden 2021 talousarviossa ei ole varattu rahaa ilmaisten kuukautisvälineiden jakamiselle.
Toimeentulotukilaissa (1426/1997) säädetään perustoimeentulotuen
myöntämisen edellytykset ja oikeus siihen määräytyy Suomessa oleskelun perusteella. Perustoimeentulotuki koskee jokaista tuen tarpeessa
olevaa, joka ei voi saada toimeentuloa ansiotyöllään, yrittäjätoiminnallaan, toimeentuloa turvaavilla muilla etuuksilla, muilla tuloillaan tai varoillaan, häneen nähden elatusvelvollisen henkilön huolenpidolla tai
muulla tavalla. Kansaneläkelaitoksen (Kela) myöntämään perustoimeentulotukeen sisältyy hygieniatarvikkeiden kustannukset, joten Kelasta ja kunnista ei erikseen myönnetä vähävaraisille toimeentulotukea
kuukautisvälineisiin.
Terveysasemien perustehtävänä on huolehtia kiireellisestä ja kiireettömästä avosairaanhoidosta ja siihen liittyvästä terveyden edistämisestä
samoin kuin aikuisten terveysneuvonnasta, perusterveydenhuollon
mielenterveystyöstä ja opiskelijoiden sairaanhoidosta sekä seksuaalija lisääntymisterveyteen liittyvästä neuvonnasta. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon tehtävänä on oppilaiden terveydenhoito, terveysneuvonta, lakisääteisiin ja tarpeellisiin erikoistutkimuksiin ohjaaminen, koulujen
terveydellisten olojen valvonta sekä koko kouluyhteisön hyvinvoinnin,
terveyden ja turvallisuuden edistäminen. (Terveydenhuoltolaki
1326/2010.)
Kouluissa ja oppilaitoksissa on yksittäisiä kuukautisvälineitä annettavana äkillisissä tilanteissa oppilaille, joilla ei ole mukana omia kuukautisvälineitä ja kuukautiset alkavat kesken koulupäivän. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon tehtävänä ei ole maksuttomien kuukautisvälineiden
tarvikejakelu, eikä sitä ole mahdollista terveydenhoitajan kautta toteuttaa.
Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että ilmaisten kuukautisvälineiden
jakaminen terveysasemilla ja koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa
nuorille ja vähävaraisille ei kuulu terveydenhuoltolain mukaisiin terPostiosoite
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veysasemien ja koulu- ja opiskeluterveydenhuollon perustehtäviin. Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että kansallinen päätös eduskunnassa kuukautisvälineiden arvolisäveron alentamisesta parantaisi sukupuolten välistä tasa-arvoa, kun kuukautisvälineiden hinnan laskiessa
naisille ja tytöille kohdistuva kustannusrasite pienentyisi.
Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi
Kuukautisvälineiden kustannusten alentaminen mahdollisesti vähentäisi niin sanottua kuukautisköyhyyttä. Kuukautisvälineiden käyttö ja niiden riittävä vaihtaminen puhtaisiin, yhdistettynä hyvään intiimihygieniaan kuukautisten aikana, edistää terveyttä ja vahvistaa sosiaalista sekä
psyykkistä hyvinvointia."
Käsittely
19.01.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
Asiassa tehtiin seuraava vastaehdotus:
Vastaehdotus 1:
Jäsen Touko Niinimäki: Lisätään seuraava muotoilu ennen Terveys- ja
hyvinvointivaikutusten arviointi -otsikkoa olevan kappaleen loppuun:
"Lautakunta toteaa kuitenkin samalla myös, että aihe on tärkeä sukupuolien tasa-arvon sekä sosioekonomisen oikeudenmukaisuuden kannalta, ja toivoo Helsingin kaupungin kartoittavan vuonna 2021 tapoja
toteuttaa esimerkiksi koulu- ja/tai terveysasemakohtaista pilottia, jota
kokeiltaisiin vuoden 2022 talousarvioesityksen puitteissa."
Kannattaja: jäsen Katju Aro
Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös syntyi seuraavan äänestyksen
tuloksena:
1 äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 1 (jäsen Touko Niinimäki)
Jaa-äänet: 7
Tapio Bergholm, Leo Bergman, Cecilia Ehrnrooth, Sami Heistaro, Maritta Hyvärinen, Seija Muurinen, Karita Toijonen
Ei-äänet: 5
Katju Aro, Kati Juva, Touko Niinimäki, Reko Ravela, Sanna Vesikansa
Tyhjä: 1
Aleksi Niskanen
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Poissa: 0
Jäsen Touko Niinimäen vastaehdotus hävisi esittelijän ehdotukselle
äänin 5 - 7.
Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi asiasta esittelijän ehdotuksen mukaisen lausunnon.
Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Lisätiedot
Leena Turpeinen, terveys- ja päihdepalvelujen johtaja, puhelin: 310 52481
leena.turpeinen(a)hel.fi
Maarit Sulavuori, perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja, puhelin: 310 62401
maarit.sulavuori(a)hel.fi
Mervi Korpela, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 42683
mervi.korpela(a)hel.fi
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§ 147
Perussuomalaisten valtuustoryhmän ryhmäaloite Helsingin taksiasemien turvallisuuden ja laadun turvaamisesta
HEL 2020-011659 T 00 00 03

Päätös
Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550
timo.linden(a)hel.fi

Liitteet
1

Perussuomalaisten valtuustoryhmän ryhmäaloite

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.
Esittelijän perustelut
Perussuomalaisten valtuustoryhmä esittää aloitteessaan, että Helsinki
ryhtyy ripeisiin toimenpiteisiin kaupungin alueella olevien taksiasemien
ja -alueiden taksipalveluiden laadun ja turvallisuuden turvaamiseksi.
Muun muassa joidenkin Asema-aukiolle kerääntyneiden taksinkuljettajien äänekäs ja päällekäyvä käyttäytyminen aiheuttaa pelkoa asiakkaissa. Kuljettajien välillä on ollut useita riita- ja jopa painitilanteita mikä
on erittäin epäsuotuisaa Helsingin maineen kannalta kaupungissa vierailevien ihmisten näkökulmasta.
Helsingin kaupungin hallinnassa olevat taksiasemat sijaitsevat yleiselle
liikenteelle tarkoitetuilla katualueilla. Yleisellä alueella sijaitsevat taksiasemat ovat tasapuolisesti kaikkien taksiliikenneluvan saaneiden käytettävissä.
Finavia ja Helsingin Satama ovat tehneet sopimuksen hallinnoimiensa
alueiden taksiliikennejärjestelyistä yksityisen yrityksen kanssa. Yksityinen yritys on vastannut lentoaseman taksiliikenteen koordinoinnista ja
teknisestä toteutuksesta jo pitkään. Helsingin Sataman sopimus on tehPostiosoite
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ty 1.7.2020 alkaen ja se käsittää Katajanokan sekä Länsisataman terminaalin T2. Voidakseen operoida näiltä taksiasemilta on taksiyrittäjän
tehtävä liikennöintisopimus taksiasemia hallinnoivan yrittäjän kanssa.
Taksiyrittäjän on ostettava autoon asennettava tunnistin ja tunnistimessa pitää olla ostettuna erillinen ajo-oikeus taksiasemalle päästäkseen.
Toimintamalli edellyttää puomia kulunvalvontalaitteineen.
Ajoradan vieressä sijaitseville asemille erilaiset portti- ja kulunvalvontajärjestelmät sopivat huonosti. Sama pätee ryhmäaloitteessa mainittuun
Asema-aukion taksiasemaan. Asema-aukion liikennöitävällä osalla on
useampia käyttötarkoituksia. Sen kautta kulkee mm. Elielin pysäköintilaitoksesta poistuva liikenne. Asema-aukio on myös aseman saattoliikenteen aluetta ja sallittu kaikille muillekin autoille kuin takseille.
Taksiasemien ongelmat ovat kärjistyneet viime vuosina taksilainsäädännön uudistuksen seurauksena. Kaupunkiympäristön toimialalta on
osallistuttu viime syksynä poliisin koolle kutsumaan yhteistyöryhmään
käytännön ongelmien ratkaisemiseksi. Yhteistyöryhmä on tutustunut
muutamaan Helsingin keskustan haastavaan taksiasemaan. Liikenneja katusuunnittelupalvelu on laatinut ongelmien helpottamiseksi mm.
Asema-aukiolle vaihtoehtoisia suunnitelmaratkaisuja, joita yhteistyöryhmä on kommentoinut. Kommenttien pohjalta viimeistellään yhteiseen näkemykseen perustuva suunnitelma Asema-aukion liikennejärjestelyiksi vuoden 2021 aikana. Pikaista ratkaisua ongelmaan tiiviissä
kaupunkiympäristössä ei ole löytynyt. Ratkaisuja selvitetään tapauskohtaisesti ja aina, kun liikenneympäristössä tai maankäytössä tapahtuu muutoksia.
Asiasta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan lausunto. Vastaus on
lausunnon mukainen.
Hallintosäännön 30 luvun 12 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut enemmän kuin puolet valtuustoryhmän jäsenistä ja joka on otsikoitu ryhmäaloitteeksi.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550
timo.linden(a)hel.fi

Liitteet
1

Perussuomalaisten valtuustoryhmän ryhmäaloite

Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 03.05.2021 § 321
HEL 2020-011659 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550
timo.linden(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 09.02.2021 § 62
HEL 2020-011659 T 00 00 03

Lausunto
Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon:
Finavia ja Helsingin Satama ovat tehneet sopimuksen hallinnoimiensa
alueiden taksiliikennejärjestelyistä yksityisen yrityksen kanssa. Yksityinen yritys on vastannut lentoaseman taksiliikenteen koordinoinnista ja
teknisestä toteutuksesta jo pitkään. Helsingin Sataman kanssa sopimus on tehty 1.7.2020 alkaen ja se käsittää Katajanokan sekä Länsisataman terminaalin T2. Voidakseen operoida näiden taksiasemilta on
taksiyrittäjän tehtävä liikennöintisopimus taksiasemia hallinnoivan yrittäjän kanssa. Taksiyrittäjän on ostettava autoon asennettava tunnistin
ja tunnistimessa pitää olla ostettuna erillinen ajo-oikeus taksiasemalle
päästäkseen. Toimintamalli edellyttää puomia kulunvalvontalaitteineen.
Helsingin kaupungin päätäntävallassa olevat taksiasemat sijaitsevat
yleiselle liikenteelle tarkoitetuilla katualueilla. Yleisen alueen periaatteen mukaisesti taksiasemien on tällöin katsottu olevan kaikkien taksiliikenneluvan saaneiden käytettävissä tasapuolisesti. Yleisen alueen
luovuttaminen rajoitetulle yksityiselle toiminnalla edellyttänee lainopillisPostiosoite
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ta selvittämistä ja yleisten alueiden käyttöperiaatteiden luomista tämän
kaltaiseen toimintaan.
Katualueet ovat lähtökohtaisesti haastavia yksityisen toiminnan kannalta. Etenkin ajoradan vieressä sijaitseville asemille erilaiset portti- ja kulunvalvontajärjestelmät sopivat huonosti, jos ollenkaan. Sama pätee
ryhmäaloitteessa mainittuun Asema-aukion taksiasemaan. Asemaaukion liikennöitävällä osalla on useampi käyttötarkoitus. Sen kautta
kulkee mm. Elielin pysäköintilaitoksesta poistuva liikenne. Samoin ns.
saattoliikenne on mahdollista Asema-aukiolla kaikille muillekin autoille
kuin takseille.
Taksiasemien ongelmat ovat kärjistyneet viime vuosina taksilainsäädännön uudistuksen myötä. Kaupunkiympäristön toimiala on osallistunut viime syksynä poliisin koolle kutsumaan yhteistyöryhmään käytännön ongelmien ratkaisemiseksi. Yhteistyöryhmä on käynyt tutustumassa erikseen muutamiin Helsingin keskustan haastavimpiin taksiasemiin.
Liikenne- ja katusuunnittelupalvelu on tehnyt ongelmien helpottamiseksi mm. Asema-aukiolle vaihtoehtoisia suunnitelmaratkaisuja, joita yhteistyöryhmä on kommentoinut. Kommenttien pohjalta viimeistellään
yhteiseen näkemykseen perustuva suunnitelma Asema-aukion liikennejärjestelyiksi alkuvuoden 2021 aikana. Taksiasemien aiheuttamiin
haasteisiin ei ole tiiviissä kaupunkiympäristössä yhtä pikaista ratkaisua.
Ratkaisuja selvitetään tapauskohtaisesti ja aina, kun liikenneympäristössä tai maankäytössä tapahtuu muutoksia.
Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot
Jouni Korhonen, johtava liikenneasiantuntija: 310 37080
jouni.korhonen(a)hel.fi
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§ 148
Valtuutettu Katju Aron aloite ympärivuotisesta hätämajoituksesta
EU-kansalaisille
HEL 2020-010626 T 00 00 03

Päätös
Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Miia Koivu, erityissuunnittelija, puhelin: 310 34334
miia.koivu(a)hel.fi

Liitteet
1

Valtuustoaloite 23.09.2020 Aro Katju Aloite ympärivuotisesta hätämajoituksesta EU-kansalaisille

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Kaupunginvaltuusto toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.
Esittelijän perustelut
Valtuutettu Katju Aro ja 19 muuta valtuutettua esittävät valtuustoaloitteessaan, että Helsinki laajentaa hätämajoituspalvelunsa koskemaan
ympärivuotisesti ja yhdenvertaisesti myös EU:n kansalaisia. Lisäksi
aloitteessa esitetään, että hätämajoituspalvelua kehitetään niin, että
järjestöjen ja kaupungin yhteistyönä pyritään löytämään ratkaisuja, joilla halukkaita voidaan auttaa eteenpäin tilanteessaan.
Kaupunginhallitus viittaa sosiaali- ja terveyslautakunnan lausuntoon ja
toteaa, että sosiaalihuoltolain 12 §:n mukaan jokaisella kunnassa oleskelevalla henkilöllä on oikeus saada kiireellisessä tapauksessa yksilölliseen tarpeeseensa perustuvat sosiaalipalvelut siten, ettei hänen oikeutensa välttämättömään huolenpitoon ja toimeentuloon vaarannu.
Kaupunginhallitus toteaa, että hätämajoitus on tarkoitettu väliaikaiseksi
ja viimesijaiseksi ratkaisuksi. Suomeen saapuvan ulkomaalaisen henkilön tulee pääsääntöisesti huolehtia majoittumisestaan itse.
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Sosiaali- ja terveystoimiala järjestää ympärivuotista hätämajoitusta ostopalveluna Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy:n tuottamana.
Tämä hätämajoitus on tarkoitettu paperittomille henkilöille ja sinne hakeudutaan sosiaali- ja terveystoimen paperittomien palvelujen kautta.
Tässä yhteydessä paperittomalla tarkoitetaan myös EU-kansalaisia,
joilla on laillinen oikeus oleskella Suomessa mutta jotka eivät kotimaassaan kuulu sosiaaliturvan piiriin (Paperittomiin henkilöihin liittyvät
haasteet, palvelutarpeet ja toimenpiteet, Työryhmän selvitys 2018, Helsingin kaupunki).
EU:n liikkuvan väestön majoitusta sosiaali- ja terveystoimiala on järjestänyt vuosittain myönnettävien avustusten turvin vuodesta 2016 alkaen.
Hätämajoitusta on järjestetty noin kuusi kuukautta vuodessa, syksystä
kevääseen. Pääasiallisena järjestäjänä on ollut Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö. Sääolosuhteiden niin vaatiessa, toimintaan on myönnetty lisäavustusta hätämajoituskauden pidentämiseksi. Vuodelle 2020 lisäavustus myönnettiin toiminnan järjestämiseen myös kesäaikana Covid-19 –pandemiatilanteen vuoksi. Avustusten ja lisäavustusten myöntämisellä on voitu joustavasti reagoida muuttuneisiin tilanteisiin.
Aloitteessa ehdotetaan työllistymiseen ja yhteiskuntaan kiinnittymisen
palveluita niille, joilla on mahdollisuus työllistyä. EU-kansalaiset voivat
rekisteröityä työnhakijoiksi ja ovat lähtökohtaisesti oikeutettuja julkisiin
työvoimapalveluihin julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain
2 luvun 2 §:n 1 momentin mukaisesti. EU-kansalaisilla on tällöin mahdollisuus saada neuvonta- ja ohjauspalveluita koulutukseen ja työnhakuun liittyen. Kaupunki vastaa näistä vieraskielisten palveluista
1.3.2021 alkaen kuntakokeilun käynnistyttyä.
Helsingin Diakonissalaitos ylläpitää liikkuvalle väestölle päiväkeskus
Hirundoa, jota on tuettu sosiaali- ja terveyslautakunnan vuosittaisilla
järjestöavustuksilla vuodesta 2012 alkaen. Hirundossa voi käydä suihkussa, pestä pyykkiä, käyttää internetiä ja ruokailla rauhassa. Päivittäisten akuuttien tarpeiden hoitamisen lisäksi keskuksessa annetaan
sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvää ohjausta ja neuvontaa sekä tuetaan työllistymisen edellytyksiä ja työnhakua.
Aloitteessa ehdotetaan vapaaehtoiseen tuettuun paluuseen tähtääviä
palveluja niille, jotka haluavat palata lähtömaahansa, mutta joiden ongelmien ratkaiseminen ei ole oikeudettomassa asemassa mahdollista.
Lakisääteinen vapaaehtoisen paluun tuki ei kuitenkaan pääsääntöisesti
koske EU-kansalaista, joka tulee toisesta EU-/Eta-maasta. Vapaaehtoisen paluun tukea voi myöntää vastaanottokeskus tai Maahanmuuttovirasto henkilölle, joka on saanut kielteisen turvapaikkapäätöksen, on
peruuttanut turvapaikkahakemuksensa, on ihmiskaupan uhri, jolla ei
ole Suomessa kotikuntaa, on saanut tilapäistä suojelua, on saanut tilaPostiosoite
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

Pöytäkirja

9/2021

158 (531)

Asia/25
19.05.2021

päisen oleskeluluvan maasta poistamisen estymisen vuoksi, mutta ei
ole kotikuntaa Suomessa, jonka kansainvälisen suojelun asema Suomessa on peruutettu tai lakkautettu ja henkilö on päätetty karkottaa sekä henkilö, joka on saanut humanitääristä suojelua, mutta oleskelulupa
on päättymässä tai päättynyt.
Kaupunginhallitus toteaa, ympärivuotisen hätämajoituksen paikkamäärän tarpeen kehitystä seurataan ja tarvittaessa hätämajoituksen kapasiteettia lisätään.
Aloitteesta on saatu sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto. Sosiaalija terveyslautakunta esittää hätämajoitusta kehitettävän siihen suuntaan, että kaikki Helsingissä oleskelevat kansalaisuudesta ja statuksesta riippumatta saavat tarpeen mukaisen hätämajoituksen yhdenvertaisesti ympäri vuoden. Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää tärkeänä sitä,
että koronapandemian aikaiseen hätämajoitukseen pääsevät myös kesäaikaan yksilöllisen harkinnan perusteella sitä tarvitsevat ihmiset kansalaisuudesta ja oleskelun perusteesta riippumatta.
Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Miia Koivu, erityissuunnittelija, puhelin: 310 34334
miia.koivu(a)hel.fi

Liitteet
1

Valtuustoaloite 23.09.2020 Aro Katju Aloite ympärivuotisesta hätämajoituksesta EU-kansalaisille

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria
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Sosiaali- ja terveyslautakunta 02.03.2021 § 42
HEL 2020-010626 T 00 00 03

Lausunto
Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon valtuutettu Katju Aron ja 19 muun valtuutetun valtuustoaloitteesta koskien ympärivuotista hätämajoitusta EU-kansalaisille.
"Aloitteessa esitetään, että Helsinki laajentaa hätämajoituspalvelunsa
koskemaan ympärivuotisesti ja yhdenvertaisesti myös EU:n kansalaisia. Lisäksi aloitteessa esitetään, että hätämajoituspalvelua kehitetään
niin, että järjestöjen ja kaupungin yhteistyönä pyritään löytämään ratkaisuja, joilla halukkaita voidaan auttaa eteenpäin tilanteessaan.
Perustuslain 19 §:ssä säädetään oikeudesta sosiaaliturvaan. Tämän
mukaisesti jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän
edellyttämää turvaa, on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon. Sosiaalihuoltolain 12 §:n mukaan jokaisella kunnassa oleskelevalla henkilöllä on oikeus saada kiireellisessä tapauksessa yksilölliseen tarpeeseensa perustuvat sosiaalipalvelut siten, ettei hänen oikeutensa välttämättömään huolenpitoon ja toimeentuloon vaarannu.
Eduskunnan apulaisoikeusasiamies (AOA) on päätöksessään
30.5.2017 (EOAK/2834/2016) todennut paperittomien hätämajoituksen
osalta, että Helsingin kaupunki on luonut järjestelmän paperittomien
henkilöiden perustarpeiden täyttämiseksi. AOA ei voinut katsoa, että
Helsingin kaupungin toimielimet tai kaupungin viranhaltijat olisivat jättäytyneet passiivisiksi tai toimettomiksi hädänalaisten ihmisten välttämättömän huolenpidon tarpeeseen vastaamisessa. Lisäksi AOA ei ole
voinut laillisuusvalvojana ottaa kantaa toiminnan lähempään sisältöön,
organisointiin tai resursointiin liittyviin kysymyksiin.
Eduskunnan oikeusasiamiehen päätöksen jälkeen on hätämajoituspaikkojen määrää lisätty esiintyneen tarpeen mukaisesti. Sosiaali- ja
terveystoimiala järjestää ympärivuotista hätämajoitusta Hietaniemen
palvelukeskuksessa sekä ostopalveluna Helsingin Diakonissalaitoksen
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Hoiva Oy:ltä. Ostopalveluina tuotettavissa palveluissa on huomioitu
myös päihteettömien sekä paperittomien henkilöiden hätämajoituksen
tarve. Hätämajoitukseen voivat hakeutua myös kiireellistä apua tarvitsevat EU-kansalaiset.
Hätämajoitusta tarvitseva helsinkiläinen voi hakeutua suoraan Hietaniemen palvelukeskuksen kautta majoitukseen. Hätämajoituksen tarvitsija voi hakeutua myös virka-aikana sosiaalityön ja -ohjauksen palvelupisteisiin. Virka-ajan ulkopuolella sosiaalipäivystys auttaa ennakoimattomissa kriisitilanteissa. Myös paperittomien henkilöiden on akuutissa
ilta-ajan tilanteessa mahdollista hakeutua itse majoitukseen.
Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että liikkuvan väestön hätämajoituksen, työllistymisen tuen ja neuvonnan palveluja on pitkään järjestetty
myös järjestöyhteistyönä ja vuosittain myönnettävien avustusten turvin.
Helsingin sosiaali- ja terveyslautakunnan järjestöille kohdennettuja
avustusvaroja on myönnetty vuodesta 2016 alkaen vuosittain niin kutsutun EU:n liikkuvan väestön hätämajoitukseen. Tällä tarkoitetaan
pääasiassa Itä-Euroopasta Suomeen tulleita romaneja, jotka etsivät
täältä toimeentuloa.
Tilanne on vuosien varrella vaihdellut ja avustusten ja lisäavustusten
myöntämisellä on voitu joustavasti ja viiveettä reagoida muuttuneisiin tilanteisiin. Helsingin Diakonissalaitoksen säätiön monivuotinen kokemus ja asiantuntemus on helpottanut liikkuvan väestön tilannetta.
Liikkuvan väestön yöaikainen hätämajoitus on luonteeltaan tilapäistä ja
yöpyville tarjotaan samalla tukea ja neuvontaa. Hätämajoitusta järjestetään noin kuusi kuukautta vuodessa, syksystä kevääseen. Pääasiallisena järjestäjänä toimii Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö. Vuodelle
2021 sille myönnettiin avustusta tähän tarkoitukseen 435 000 euroa.
Sääolosuhteiden niin vaatiessa, Helsingin Diakonissalaitoksen säätiölle
on myönnetty joinakin vuosina lisäavustusta hätämajoituskauden pidentämiseksi.
Covid-19-pandemiatilanteen vuoksi vuodelle 2020 lisäavustus myönnettiin hätämajoituksen järjestämiseen myös kesäaikana. Liikkuvan
väestön tilanne oli vaikeutunut, koska pandemian vuoksi majoittuminen
yksityisten luona ei entiseen tapaan onnistunut ja mahdollisuutta palata
kotimaahan ei käytännössä ollut. Hätämajoituksen järjestäminen kesäaikaan oli perusteltua myös tartuntojen torjunnan näkökulmasta.
Vuodesta 2012 alkaen sosiaali- ja terveyslautakunnan vuosittaisilla järjestöavustuksilla on tuettu myös Helsingin Diakonissalaitoksen säätiön
ylläpitämää EU:n liikkuvalle väestölle tarkoitettua palvelukeskusta Hirundoa. Siellä voi käydä kahvilla, suihkussa ja pestä pyykkiä sekä käyttää internetiä ja syödä omia eväitä turvassa. Keskuksessa tarjotaan tuPostiosoite
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kea päivittäisten asioiden hoitamiseen, annetaan sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvää ohjausta ja neuvontaa sekä apua arjen asioiden
selvittelyyn kuten työlupaan liittyviin asioihin.
Hätämajoitus on tarkoitettu väliaikaiseksi ja viimesijaiseksi ratkaisuksi.
Suomeen saapuvan ulkomaalaisen henkilön tulee pääsääntöisesti huolehtia majoittumisestaan itse. Ympärivuotisen hätämajoituksen paikkamäärän tarpeen kehitystä seurataan ja tarvittaessa hätämajoituksen
kapasiteettia lisätään.
Vapaaehtoisen paluun tukea voi myöntää vastaanottokeskus tai Maahanmuuttovirasto henkilölle, joka on saanut kielteisen turvapaikkapäätöksen, on peruuttanut turvapaikkahakemuksensa, on ihmiskaupan uhri, jolla ei ole Suomessa kotikuntaa, on saanut tilapäistä suojelua, on
saanut tilapäisen oleskeluluvan maasta poistamisen estymisen vuoksi,
mutta ei ole kotikuntaa Suomessa, jonka kansainvälisen suojelun asema Suomessa on peruutettu tai lakkautettu ja henkilö on päätetty karkottaa sekä henkilö, joka on saanut humanitääristä suojelua, mutta
oleskelulupa on päättymässä tai päättynyt.
Lakisääteinen vapaaehtoisen paluun tuki ei pääsääntöisesti koske EUkansalaista, joka tulee toisesta EU-tai /Eta-maasta.
Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää hätämajoitusta kehitettävän siihen
suuntaan, että kaikki Helsingissä oleskelevat kansalaisuudesta ja statuksesta riippumatta saavat tarpeen mukaisen hätämajoituksen yhdenvertaisesti ympäri vuoden.
Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää tärkeänä sitä, että koronapandemian aikaiseen hätämajoitukseen pääsevät myös kesäaikaan yksilöllisen harkinnan perusteella sitä tarvitsevat ihmiset kansalaisuudesta ja
oleskelun perusteesta riippumatta.
Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi
Sosiaalihuoltolain tarkoituksena on muun muassa edistää ja ylläpitää
hyvinvointia sekä sosiaalista turvallisuutta sekä turvata yhdenvertaisin
perustein tarpeenmukaiset, riittävät ja laadukkaat sosiaalipalvelut sekä
muut hyvinvointia edistävät toimenpiteet. Kunnan järjestämä hätämajoitus tukee näitä periaatteita auttamalla henkilöä, jolla ei ole mahdollista
järjestää itse omaa majoittumistaan."
Käsittely
02.03.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
Asiassa tehtiin seuraavat vastaehdotukset:
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Vastaehdotus 1:
Jäsen Katju Aro: Poistetaan virke: "Toimintamallin muuttamiselle ei
näin ollen ole ajankohtaisia perusteita."
Ja lisätään loppuun seuraava kappale: "Sosiaali- ja terveyslautakunta
esittää hätämajoitusta kehitettävän siihen suuntaan, että kaikki Helsingissä oleskelevat kansalaisuudesta ja statuksesta riippumatta saavat
tarpeen mukaisen hätämajoituksen yhdenvertaisesti ympäri vuoden."
Kannattaja: jäsen Touko Niinimäki
Vastaehdotus 2:
Jäsen Katju Aro: Lisätään loppuun virke: "Sosiaali- ja terveyslautakunta
pitää tärkeänä sitä, että koronapandemian aikaiseen hätämajoitukseen
pääsevät myös kesäaikaan yksilöllisen harkinnan perusteella sitä tarvitsevat ihmiset kansalaisuudesta ja oleskelun perusteesta riippumatta."
Kannattaja: jäsen Sami Heistaro
Vastaehdotus 3:
Jäsen Aleksi Niskanen: Lautakunta ei kannata Katju Aron yms. valtuustoaloitetta, jossa vaaditaan ympärivuorokautista hätämajoitusta EUkansalaisille. Lisäksi lautakunta korostaa sitä, että niin sanotun liikkuvan väestön hätämajoitus ei kuulu Helsingin kaupungin ydintoimintoihin
ja kaupungin ei ylipäätään tulisi tarjota näitä hätämajoituspalveluita niin
kauan, kun kotimaisille kodittomille ei ole vastaavia palveluita tarjolla.
Jäsen Aleksi Niskasen vastaehdotus raukesi kannattamattomana.
Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös syntyi seuraavien äänestyksien
tuloksena:
1 äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 1 (jäsen Katju Aro)
Jaa-äänet: 4
Sami Heistaro, Maritta Hyvärinen, Seija Muurinen, Aleksi Niskanen
Ei-äänet: 9
Katju Aro, Tapio Bergholm, Leo Bergman, Cecilia Ehrnrooth, Touko
Niinimäki, Reko Ravela, Karita Toijonen, Hannu Tuominen, Sanna Vesikansa
Tyhjä: 0
Poissa: 0
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Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Katju Aron vastaehdotuksen äänin 9 - 4.
2 äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 2 (jäsen Katju Aro)
Jaa-äänet: 2
Tapio Bergholm, Aleksi Niskanen
Ei-äänet: 11
Katju Aro, Leo Bergman, Cecilia Ehrnrooth, Sami Heistaro, Maritta Hyvärinen, Seija Muurinen, Touko Niinimäki, Reko Ravela, Karita Toijonen, Hannu Tuominen, Sanna Vesikansa
Tyhjä: 0
Poissa: 0
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Katju Aron vastaehdotuksen äänin 11 - 2.
Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi asiasta hyväksyttyjen vastaehdotusten osalta esittelijän ehdotuksesta poikkeavan lausunnon.
Jäsen Aleksi Niskanen jätti sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunnosta
vastaehdotuksensa mukaisen eriävän mielipiteen.
16.02.2021 Pöydälle
Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Lisätiedot
Jukka Pellinen, hallintoylilääkäri, puhelin: 310 42305
jukka.pellinen(a)hel.fi
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§ 149
Valtuutettu Jape Lovénin aloite Rastilan leirintäalueen toimintaedellytysten turvaamisesta
HEL 2020-011650 T 00 00 03

Päätös
Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174
suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet
1

Valtuutettu Jape Lovénin aloite

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.
Esittelijän perustelut
Valtuutettu Jape Lovén ja 22 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan,
että kaupunki turvaa Rastilan leirintäalueen toiminnan jatkuvuuden
Helsingissä sen sijaan, että alue kaavoitetaan asuntorakentamiseen.
Aloitetta perustellaan leirintäalueen matkailu- ja elinkeinopoliittisella
merkityksellä kaupungille.
Vartiokylänlahden suunnitteluperiaatteet hyväksyttiin kaupunkiympäristölautakunnassa 20.10.2020. Niiden pohjalta Rastilan leirintäaluetta
kehitetään sekä kartanoon kytkeytyvänä kestävän matkailun alueena,
että tulevaisuudessa asuinalueena noin 2000 asukkaalle. Leirintäalueen asemakaavoitus asuntoalueeksi ei päätöksen mukaisesti ala ennen kuin sille on löytynyt korvaava paikka Helsingissä.
Rastilan leirintäalueen merkitys osana Helsingin matkailua
Rastilan leirintäalueen yritys- ja matkailuvaikutusten arvioinnin 2020
mukaan Rastilan leirintäalueella yövyttiin vuonna 2019 yhteensä 110
881 yöpymisvuorokautta, joka on noin 2,5 % vuoden 2019 kaikista yöpymisistä Helsingissä.
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

Pöytäkirja

9/2021

165 (531)

Asia/26
19.05.2021

Vuonna 2019 huonekäyttöaste oli Rastilan mökeissä 53,8 %, matkailuajoneuvopaikoilla 50,1 % ja telttapaikoilla 13,5 %. Edellisvuoteen verrattuna mökkien käyttöaste kasvoi (50 % vuonna 2018), matkailuajoneuvopaikkojen käyttöaste aleni (53,8 % vuonna 2018) ja telttapaikkojen käyttöaste pysyi lähes ennallaan (13,8 % vuonna 2018).
Rastilan leirintäalueen osuus Helsingin majoitusmyynnistä, välittömästä
matkailutulosta ja välittömästä
matkailutyöllisyydestä on noin prosentin luokkaa. Määrällisesti osuus
on pieni, mutta Rastilan leirintäalueella voi katsoa olevan kuitenkin
merkitystä Helsingin matkailun monipuolisuuden kannalta.
Leirintäalueen muutosten taloudellisia vaikutuksia
Rastilan leirintäalueesta on tehty yritys- ja matkailuvaikutusten arviointi,
jossa selvitettiin vaikutuksia kaupungin talouteen tilanteessa, jossa leirintäalue muuttuu asumiseen joko osittain tai kokonaan. Aluetalouden
näkökulmasta uusien asukkaiden kulutuksen merkitys on euromääräisesti jopa suurempi kuin leirintämatkailijoiden aikaansaama matkailutulo. Arviointityön laskelmien mukaan Rastilan alueelle osoitettava 125
000 k-m²:n uudisrakentaminen toisi kaupungille merkittävät kertaluonteiset rakennusoikeuden myyntitulot ja kiinteistöverotulot.
Kaupunkitalouden näkökulmasta pitää kuitenkin ottaa huomioon uuden
leirintäalueen investointikustannukset. Harkinnan arvoinen toteutusvaihtoehto on vaikutusten arvioinnin perusteella tällöin vaihtoehto, jossa Rastilan alueelle suunnitellaan asuntorakentamista ja palveluja,
mutta alueelle jää myös osa leirintäaluetoiminnoista, esim. mökkialue
ja/tai matkailuajoneuvoalue ja osa leirintäaluetoiminnoista sijoittuu
muualle. Tällöin kaupunki saa merkittävät rakennusoikeuden myyntitulot ja leirintäalueen toimintatuotot, mutta samalla myös Vuosaaren yritysten ja elinkeinotoiminnan kannalta tärkeät tulovirrat ja yritysten synergiaedut säilyvät leirintäaluetoiminnan jatkuessa.
Leirintäalueen vaihtoehtoiset sijaintipaikat
Rastilan leirintäalueelle on selvitetty sijaintivaihtoehtoja yleiskaavan
2016 hyväksymisen yhteydessä hyväksyttyjen toivomusponsien mukaisesti. Ponsissa lausuttiin, että ennen Rastilan leirintäalueen siirtopäätöstä tullaan selvittämään leirintäalueen nykyisen ja suunnitellun uuden
leirintäaluepaikan käytettävyys. Lisäksi tullaan laatimaan yksityiskohtaisempi suunnitelma uudelle alueelle. Kivinokka osoittautui sijaintipaikkatarkasteluissa saavutettavuudeltaan ja käytettävyydeltään leirintäalueelle hyvin soveltuvaksi alueeksi. Kivinokan alue ei kuitenkaan
mahdollista Rastilan leirintäalueen matkailuautoille varatun alueen kokoista tilavarausta. Kivinokan asemakaavoitus virkistysalueeksi on
käynnissä, ja asemakaavassa esitetään Kulosaaren kartanon alueen
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kehittämistä merellisen virkistyksen ja matkailun alueena yleiskaavan
mukaisesti.
Tulevaisuudessa olisi mahdollista, että leirintäalue toimisi kaupunkialueella palvelemassa telttailijoita ja leirintämökeissä yöpyviä sekä Kivinokassa että Rastilassa. Rastilassa voidaan kehittää toimintaa
aktiivisesti lisäämällä mm. kestävää matkailua sekä lyhytaikaisilla kokeiluilla että pysyvästi. Uimarannan ympäristössä ja leirintäalueella on
mahdollista lisätä mm. luontomatkailumökkejä ja telttailumahdollisuuksia ja vahvistaa leirintäalueen toimintaa yrittäjävetoisilla yhteistyöhankkeilla, jotka palvelevat sekä alueen asukkaita että yöpyjiä. Mikäli osa
leirintäalueen toiminnoista jää Rastilaan, on niiden tarkoituksenmukaista muodostaa liiketoiminnallisesti ja toiminnallisesti sopiva kokonaisuus, johon sisältyy palvelutarjontaa matkailuautoille.
Lisäksi on mahdollista tutkia laajemman leirintäaluekokonaisuuden sijoittumista Östersundomiin. Alue voisi palvella myös matkailuautoilijoita. Pohjois-Euroopan verrokkikaupungeissa, kuten Tukholmassa, Oslossa, Kööpenhaminassa ja Berliinissä, on kussakin useita, profiililtaan
erilaisia leirintäalueita.
Kaupunkiympäristölautakunnan mukaan Helsingin tärkein matkailuvaltti
on kaupungin sijainti saaristossa, ja Helsingissä on kehitelty uudenlaisia matkailukonsepteja merellisen Helsingin strategian mukaisesti. Helsingin maankäyttöä kehitettäessä pyritään myös luontomatkailulle ja
siihen liittyville palveluille löytämään parhaat mahdolliset sijainnit. Saariston asemakaavoista Itäisen saariston sekä Vallisaaren ja Kuninkaansaaren asemakaavat mahdollistavat laajamittaista matkailupalveluiden rakentamista myös saariin, niiden tultua lainvoimaisiksi.
Edellä mainittujen laajempien kokonaisuuksien lisäksi saaristoon kehitetään paikallisia ja omavaraisesti toimivia, ns. offgrid-ratkaisuja, joilla
pyritään vastaamaan tämän hetken kysyntään. Näistä esimerkiksi majamaja- ja nolla-mökkejä on jo pystytetty Helsingin rannoille ja saariin.
Kulttuuri- ja vapaa-aika lautakunta nostaa esiin lausunnossaan, että leirintäalueen toiminnan jatkaminen ratkaistaisiin lähitulevaisuudessa, jotta sen edellyttämiin investointeihin voitaisiin varautua tarkoituksenmukaisella tavalla. Lautakunta toteaa lausunnossaan mm., että Rastilan
leirintäalueen kiinteistöt ovat tällä hetkellä kohtalaisessa kunnossa,
mutta esimerkiksi kaikki majoituskäytössä olevat hirsimökit kaipaavat
vähintään pikaista peruskunnostusta.
Aloitteesta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan ja kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunnot. Vastaus on lausuntojen mukainen.
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Helsingin Yrittäjät ry on 8.3.2021 tehnyt aloitteen johdosta kaupunkiympäristölautakunnalle osoitetun kannanoton, joka sisältyy oheismateriaaliin.
Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174
suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet
1

Valtuutettu Jape Lovénin aloite

1

Helsingin Yrittäjät ry:n kannanotto 8.3.2021

Oheismateriaali

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 03.05.2021 § 323
HEL 2020-011650 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174
suvi.ramo(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 09.03.2021 § 110
HEL 2020-011650 T 00 00 03
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Lausunto
Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon:
Rastilan leirintäalue
Yleiskaava 2016 mahdollistaa lisärakentamista Rastilan asemanseudulle.
Vartiokylänlahden suunnitteluperiaatteet hyväksyttiin
kaupunkiympäristölautakunnassa 20.10.2020. Niiden pohjalta Rastilan
leirintäaluetta kehitetään sekä kartanoon kytkeytyvänä kestävän matkailun alueena, että tulevaisuudessa asuinalueena noin 2000 asukkaalle. Leirintäalueen asemakaavoitus asuntoalueeksi ei päätöksen mukaisesti ala ennen kuin sille on löytynyt korvaava paikka Helsingissä.
Rastilan leirintäalueen merkitys osana Helsingin matkailua
Rastilan leirintäalueen yritys- ja matkailuvaikutusten arvioinnin 2020
mukaan Helsingissä rekisteröitiin vuonna 2019 yhteensä noin 4,5 miljoonaa yöpymistä, joista noin 2,1 miljoonaa (46 %) oli kotimaisia ja noin
2,4 miljoonaa (54 %) ulkomaisia yöpymisiä. Koko maassa kirjattiin
vuonna 2019 noin 23,1 miljoonaa yöpymistä, joten Helsingin markkinaosuus koko maan yöpymisistä oli noin viidennes (19 %). Rastilan leirintäalueella yövyttiin vuonna 2019 yhteensä 110 881 yöpymisvuorokautta, joka on noin 2,5 % Helsingin vuoden 2019 kaikista yöpymisistä.
Helsingin majoitusmyynti oli vuonna 2019 yhteensä noin 351,7 milj.€,
joka oli noin 25,6 % koko maan majoitusmyynnistä. Rastilan majoitusmyynti oli vuonna 2019 yhteensä noin 1,3 milj.€, joka on alle prosentin
Helsingin koko majoitusmyynnistä. Rastilan leirintäalueen osuus Helsingin majoitusmyynnistä, välittömästä matkailutulosta ja välittömästä
matkailutyöllisyydestä on noin prosentin luokkaa. Määrällisesti osuus
on pieni, mutta Rastilan leirintäalueella voi katsoa olevan kuitenkin
merkitystä Helsingin matkailun monipuolisuuden kannalta.
Leirintäalueen muutosten taloudellisia vaikutuksia
Rastilan leirintäalueen yritys- ja matkailuvaikutusten arvioinnissa selvitettiin myös vaikutuksia kaupungin talouteen tilanteessa, jossa leirintäalue muuttuu asumiseen joko osittain tai kokonaan. Aluetalouden näkökulmasta uusien asukkaiden kulutuksen merkitys on euromääräisesti
jopa suurempi kuin leirintämatkailijoiden aikaansaama matkailutulo. Arviointityön laskelmien mukaan Rastilan alueelle osoitettava 125 000 km²:n uudisrakentaminen toisi kaupungille merkittävät kertaluonteiset
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rakennusoikeuden myyntitulot (noin 69 milj.€) ja kiinteistöverotulot (30
vuoden ajanjaksolla noin 3,9 milj.€).
Kaupunkitalouden näkökulmasta pitää kuitenkin ottaa huomioon uuden
leirintäalueen investointikustannukset. Harkinnan arvoinen
toteutusvaihtoehto on vaikutusten arvioinnin perusteella tällöin
vaihtoehto, jossa Rastilan alueelle suunnitellaan asuntorakentamista ja
palveluja, mutta alueelle jää myös osa leirintäaluetoiminnoista, esim.
mökkialue ja/tai matkailuajoneuvoalue ja osa leirintäaluetoiminnoista sijoittuu muualle. Tällöin kaupunki saa merkittävät rakennusoikeuden
myyntitulot ja leirintäalueen toimintatuotot, mutta samalla myös
Vuosaaren yritysten ja elinkeinotoiminnan kannalta tärkeät tulovirrat ja
yritysten synergiaedut säilyvät leirintäaluetoiminnan jatkuessa.
Leirintäalueen vaihtoehtoiset sijaintipaikat
Yleiskaavan 2016 toivomusponsissa lausuttiin, että ennen Rastilan leirintäalueen siirtopäätöstä tullaan selvittämään leirintäalueen nykyisen
ja suunnitellun uuden leirintäaluepaikan käytettävyys. Lisäksi tullaan
laatimaan yksityiskohtaisempi suunnitelma uudelle alueelle.
Kivinokka osoittautui sijaintipaikkatarkasteluissa saavutettavuudeltaan
ja käytettävyydeltään leirintäalueelle hyvin soveltuvaksi alueeksi. Kivinokan alue ei kuitenkaan mahdollista Rastilan leirintäalueen matkailuautoille varatun alueen kokoista tilavarausta. Maankäyttö- ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuudessa on käynnistetty Kivinokan asemakaavoitus. Kivinokka kaavoitetaan virkistysalueeksi, ja asemakaavassa
esitetään Kulosaaren kartanon alueen kehittämistä merellisen virkistyksen ja matkailun alueena yleiskaavan mukaisesti. Kartanoympäristöön
osoitetaan telttailijoille varattu alue sekä vuokrattavia leirintämökkejä.
Lisäksi Kivinokassa on mm. uimapaikkoja, kesäteatteri, kahvila ja pallokenttiä, jotka luovat alueesta houkuttelevan matkailukohteen. Rantaalueelle osoitettaisiin asemakaavassa myös venesatama-alue, laituri
rakennuksineen, vesiliikenteen yhteyspiste ja kanoottivuokraamo. Kivinokan sijainti on Helsingissä erittäin keskeinen, ja sillä on potentiaalia
kehittyä suosituksi ulkoilu- ja virkistyskeitaaksi.
Tulevaisuudessa olisi mahdollista, että leirintäalue toimisi
kaupunkialueella palvelemassa telttailijoita ja leirintämökeissä yöpyviä
sekä Kivinokassa että Rastilassa. Rastilassa voidaan kehittää toimintaa
aktiivisesti lisäämällä mm. kestävää matkailua sekä lyhytaikaisilla kokeiluilla että pysyvästi. Uimarannan ympäristössä ja leirintäalueella on
mahdollista lisätä mm. luontomatkailumökkejä ja telttailumahdollisuuksia ja vahvistaa leirintäalueen toimintaa yrittäjävetoisilla yhteistyöhankkeilla, jotka palvelevat sekä alueen asukkaita että yöpyjiä.
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Lisäksi on mahdollista tutkia laajemman leirintäaluekokonaisuuden sijoittumista Östersundomiin. Alue voisi palvella myös matkailuautoilijoita. Pohjois-Euroopan verrokkikaupungeissa, kuten Tukholmassa, Oslossa, Kööpenhaminassa ja Berliinissä, on kussakin useita, profiililtaan
erilaisia leirintäalueita.
Helsingin tärkein matkailuvaltti on kaupungin sijainti saaristossa, ja
Helsingissä on kehitelty uudenlaisia matkailukonsepteja merellisen
Helsingin strategian mukaisesti. Kun Helsingin maankäyttöä kehitetään, niin myös luontomatkailulle ja siihen liittyville palveluille pyritään
löytämään parhaat mahdolliset sijainnit. Saariston pitkät asemakaavaprosessit ovat nytkähtäneet eteenpäin ja mahdollistavat laajamittaista
matkailupalveluiden rakentamista myös saariin:
 Itäisen saariston asemakaava / Loma-asuminen, matkailu ja
virkistys 61 240 k-m². Määrättiin osittain voimaan joulukuussa 2020.
 Vallisaaren ja Kuninkaansaaren asemakaava / Matkailu ja
virkistys 23 010 k-m². Hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 2020.
Edellä mainittujen laajempien kokonaisuuksien lisäksi saaristoon
kehitetään paikallisia ja omavaraisesti toimivia, ns. offgrid-ratkaisuja,
joilla pyritään vastaamaan tämän hetken kysyntään. Näistä esimerkiksi
majamaja- ja nolla-mökkejä on jo pystytetty Helsingin rannoille ja saariin.
Käsittely
09.03.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
Vastaehdotus:
Jape Lovén: Kaupunkiympäristölautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:
Rastilan leirintäalue
Yleiskaava 2016 mahdollistaa lisärakentamista Rastilan asemanseudulle.
Vartiokylänlahden suunnitteluperiaatteet hyväksyttiin
kaupunkiympäristölautakunnassa 20.10.2020. Niiden pohjalta Rastilan
leirintäaluetta kehitetään sekä kartanoon kytkeytyvänä kestävän matkailun alueena, että tulevaisuudessa asuinalueena noin 2000 asukkaalle. Leirintäalueen asemakaavoitus asuntoalueeksi ei päätöksen mukaisesti ala ennen kuin sille on löytynyt korvaava paikka Helsingissä.
Rastilan leirintäalueen merkitys osana Helsingin matkailua
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Rastilan leirintäalueen yritys- ja matkailuvaikutusten arvioinnin 2020
mukaan Helsingissä rekisteröitiin vuonna 2019 yhteensä noin 4,5 miljoonaa yöpymistä, joista noin 2,1 miljoonaa (46 %) oli kotimaisia ja noin
2,4 miljoonaa (54 %) ulkomaisia yöpymisiä. Koko maassa kirjattiin
vuonna 2019 noin 23,1 miljoonaa yöpymistä, joten Helsingin markkinaosuus koko maan yöpymisistä oli noin viidennes (19 %). Rastilan leirintäalueella yövyttiin vuonna 2019 yhteensä 110 881 yöpymisvuorokautta, joka on noin 2,5 % Helsingin vuoden 2019 kaikista yöpymisistä.
Helsingin majoitusmyynti oli vuonna 2019 yhteensä noin 351,7 milj.€,
joka oli noin 25,6 % koko maan majoitusmyynnistä. Rastilan majoitusmyynti oli vuonna 2019 yhteensä noin 1,3 milj.€, joka on alle prosentin
Helsingin koko majoitusmyynnistä. Rastilan leirintäalueen osuus Helsingin majoitusmyynnistä, välittömästä matkailutulosta ja välittömästä
matkailutyöllisyydestä on noin prosentin luokkaa. Määrällisesti osuus
on pieni, mutta Rastilan leirintäalueella voi katsoa olevan kuitenkin
merkitystä Helsingin matkailun monipuolisuuden kannalta.
Leirintäalueen muutosten taloudellisia vaikutuksia
Rastilan leirintäalueen yritys- ja matkailuvaikutusten arvioinnissa
selvitettiin myös vaikutuksia kaupungin talouteen tilanteessa, jossa leirintäalue muuttuu asumiseen joko osittain tai kokonaan. Aluetalouden
näkökulmasta uusien asukkaiden kulutuksen merkitys on euromääräisesti jopa suurempi kuin leirintämatkailijoiden aikaansaama matkailutulo. Arviointityön laskelmien mukaan Rastilan alueelle osoitettava 125
000 k-m²:n uudisrakentaminen toisi kaupungille merkittävät kertaluonteiset rakennusoikeuden myyntitulot (noin 69 milj.€) ja kiinteistöverotulot (30 vuoden ajanjaksolla noin 3,9 milj.€).
Kaupunkitalouden näkökulmasta pitää kuitenkin ottaa huomioon uuden
leirintäalueen investointikustannukset. Harkinnan arvoinen
toteutusvaihtoehto on vaikutusten arvioinnin perusteella tällöin
vaihtoehto, jossa Rastilan alueelle suunnitellaan asuntorakentamista ja
palveluja, mutta alueelle jää myös osa leirintäaluetoiminnoista, esim.
mökkialue ja/tai matkailuajoneuvoalue ja osa leirintäaluetoiminnoista sijoittuu muualle. Tällöin kaupunki saa merkittävät rakennusoikeuden
myyntitulot ja leirintäalueen toimintatuotot, mutta samalla myös
Vuosaaren yritysten ja elinkeinotoiminnan kannalta tärkeät tulovirrat ja
yritysten synergiaedut säilyvät leirintäaluetoiminnan jatkuessa.
Leirintäalueen vaihtoehtoiset sijaintipaikat
Yleiskaavan 2016 toivomusponsissa lausuttiin, että ennen Rastilan leirintäalueen siirtopäätöstä tullaan selvittämään leirintäalueen nykyisen
ja suunnitellun uuden leirintäaluepaikan käytettävyys. Lisäksi tullaan
laatimaan yksityiskohtaisempi suunnitelma uudelle alueelle.
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Kivinokka osoittautui sijaintipaikkatarkasteluissa saavutettavuudeltaan
ja käytettävyydeltään leirintäalueelle hyvin soveltuvaksi alueeksi. Kivinokan alue ei kuitenkaan mahdollista Rastilan leirintäalueen matkailuautoille varatun alueen kokoista tilavarausta. Maankäyttö- ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuudessa on käynnistetty Kivinokan asemakaavoitus. Kivinokka kaavoitetaan virkistysalueeksi, ja asemakaavassa
esitetään Kulosaaren kartanon alueen kehittämistä merellisen virkistyksen ja matkailun alueena yleiskaavan mukaisesti. Kartanoympäristöön
osoitetaan telttailijoille varattu alue sekä vuokrattavia leirintämökkejä.
Lisäksi Kivinokassa on mm. uimapaikkoja, kesäteatteri, kahvila ja pallokenttiä, jotka luovat alueesta houkuttelevan matkailukohteen. Rantaalueelle osoitettaisiin asemakaavassa myös venesatama-alue, laituri
rakennuksineen, vesiliikenteen yhteyspiste ja kanoottivuokraamo. Kivinokan sijainti on Helsingissä erittäin keskeinen, ja sillä on potentiaalia
kehittyä suosituksi ulkoilu- ja virkistyskeitaaksi.
Tulevaisuudessa olisi mahdollista, että leirintäalue toimisi
kaupunkialueella palvelemassa telttailijoita ja leirintämökeissä yöpyviä
sekä Kivinokassa että Rastilassa. Rastilassa voidaan kehittää toimintaa
aktiivisesti lisäämällä mm. kestävää matkailua sekä lyhytaikaisilla kokeiluilla että pysyvästi. Uimarannan ympäristössä ja leirintäalueella on
mahdollista lisätä mm. luontomatkailumökkejä ja telttailumahdollisuuksia ja vahvistaa leirintäalueen toimintaa yrittäjävetoisilla yhteistyöhankkeilla, jotka palvelevat sekä alueen asukkaita että yöpyjiä.
Lisäksi on mahdollista tutkia laajemman leirintäaluekokonaisuuden sijoittumista Östersundomiin. Alue voisi palvella myös matkailuautoilijoita. Pohjois-Euroopan verrokkikaupungeissa, kuten Tukholmassa, Oslossa, Kööpenhaminassa ja Berliinissä, on kussakin useita, profiililtaan
erilaisia leirintäalueita.
Helsingin tärkein matkailuvaltti on kaupungin sijainti saaristossa, ja
Helsingissä on kehitelty uudenlaisia matkailukonsepteja merellisen
Helsingin strategian mukaisesti. Kun Helsingin maankäyttöä kehitetään, niin myös luontomatkailulle ja siihen liittyville palveluille pyritään
löytämään parhaat mahdolliset sijainnit. Saariston pitkät asemakaavaprosessit ovat nytkähtäneet eteenpäin ja mahdollistavat laajamittaista
matkailupalveluiden rakentamista myös saariin:
 Itäisen saariston asemakaava / Loma-asuminen, matkailu ja
virkistys 61 240 k-m². Määrättiin osittain voimaan joulukuussa 2020.
 Vallisaaren ja Kuninkaansaaren asemakaava / Matkailu ja
virkistys 23 010 k-m². Hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 2020.
Edellä mainittujen laajempien kokonaisuuksien lisäksi saaristoon
kehitetään paikallisia ja omavaraisesti toimivia, ns. offgrid-ratkaisuja,
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joilla pyritään vastaamaan tämän hetken kysyntään. Näistä esimerkiksi
majamaja- ja nolla-mökkejä on jo pystytetty Helsingin rannoille ja saariin.
Kannattaja: Risto Rautava
Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Jape
Lovénin vastaehdotuksen.
02.03.2021 Pöydälle
16.02.2021 Pöydälle
Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot
Satu Tarula, va. tiimipäällikkö: 310 37164
satu.tarula(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 02.02.2021 § 13
HEL 2020-011650 T 00 00 03

Lausunto
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan näkemyksen mukaan päätös Rastilan leirintäalueen toiminnan jatkamisesta on ensisijaisesti tehtävä elinkeino- ja matkailupoliittisin perustein huomioiden kaupungin kehittyminen ja aluerakentaminen. Leirintäpalvelut eivät ole liikuntapalvelujen
ydintoimintaa, joten leirintätoiminnan jatkuvuutta ei voida perustella liikuntapoliittisilla näkökulmilla. Rastilan leirintäalueella on kuitenkin vaikutusta liikuntapalvelukokonaisuuden investointitarpeisiin ja kaupunkiympäristön toimialan investointiohjelmaan, joten päätökset leirintäalueen toiminnan jatkamisesta tulee tehdä lähitulevaisuudessa.
Helsingin hyvän matkailukaupunki-imagon yhtenä edellytyksenä ovat
monipuoliset majoitusvaihtoehdot. Leirintä- ja lähimatkailun suosio kasvaa koko ajan muun muassa ilmastonmuutoksen myötä. Rastila on
kiistatta valtakunnallisesti tärkein leirintäalue ja toimii veturina Suomen
leirintämatkailulle.
Rastilan alueelle on kaavailtu rakentamista ja leirintätoiminnalle on
haettu uutta sijoituspaikkaa. Liikuntapalvelukokonaisuuden edustajat
ovat osallistuneet moniin kokouksiin, joissa asiaa on käsitelty, mutta
uudesta leirintäalueen sijainnista ei ole tehty päätöstä.
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Liikuntapalvelukokonaisuuden näkemyksen mukaan uuden sijoituspaikan haussa on huomioitava Rastilan poikkeuksellisen hyvä ja ainutlaatuinen sijainti. Rastilan saavutettavuus metroradan varrella, sataman
läheisyydessä, meren ja palveluiden äärellä on alueen suurin valtti.
Vastaavaa kohdetta ei löydy muista Euroopan pääkaupungeista.
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimintasäännön mukaan liikuntapalvelukokonaisuus vastaa Rastilan leirintäalueen ylläpidosta. Liikuntapalvelukokonaisuuden toive on, että alueen tulevaisuus ratkaistaan pysyvästi lähitulevaisuudessa, jotta alueen ylläpitämiseen vaadittavat investoinnit voidaan aikatauluttaa.
Leirintäalueen kiinteistöt ovat tällä hetkellä kohtalaisessa kunnossa,
mutta esimerkiksi kaikki majoituskäytössä olevat hirsimökit kaipaavat
vähintään pikaista peruskunnostusta vuonna 2019 teetetyn kuntoarvion
perusteella. Kaupunkiympäristön toimialan oman arvion mukaan mökkeihin ei kuitenkaan kannata tehdä suurta peruskorjausta, vaan ne
kannattaa uusia kokonaisuudessaan. Kustannusarvio uusille mökeille
on noin 700 000 euroa.
Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen
Lisätiedot
Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901
stefan.froberg(a)hel.fi
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§ 150
Valtuutettujen Emma Kari ja Katju Aro aloitteet viherympäristöjen
tuomisesta päiväkotien pihoille
HEL 2020-011664 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteet loppuun käsitellyiksi.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174
suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3
4

Valtuutettu Emma Karin aloite
Valtuutettu Katju Aron aloite
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto valtuutettu Emma Karin
aloitteesta 23.3.2021
Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto 27.4.2021

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Valtuutettu Emma Kari ja 27 muuta valtuutettua sekä Katju Aro ja 16
muuta valtuutettua esittävät aloitteissaan, että kaupunki lisää päiväkotien pihoille toiminnallisia viherympäristöjä tuomalla pihoille metsäpohjaa eli kunttaa, siirtonurmea ja istutuslaatikoita mm. lasten luontokosketuksen lisäämiseksi ja yleisen hyvinvoinnin vahvistamiseksi.
Päiväkotipihojen pihamateriaalien ja -toimintojen tulee edistää varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteiden toteuttamista. Piha ja tilat suunnitellaan kaikille oppijoille sopiviksi, lasten kasvua ja kehitystä tukevaksi
oppimisympäristöksi. Tilojen ja piha-alueiden lisäksi koko kaupunkia ja
erityisesti lähialuetta hyödynnetään liikunta- ja luontoelämysten sekä
oppimisen paikkoina.
Tila- ja pihasuunnittelun tavoitteena on turvallinen, terveellinen ja tarkoituksenmukainen toimintaympäristö, joka tukee sekä lasten että henPostiosoite
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kilökunnan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Piha ja tilat
suunnitellaan kaikille oppijoille sopiviksi, lasten kasvua ja kehitystä tukevaksi oppimisympäristöksi. Tilojen ja piha-alueiden lisäksi koko kaupunkia ja erityisesti lähialuetta hyödynnetään liikunta- ja luontoelämysten sekä oppimisen paikkoina.
Päiväkotien piha-alueet varustetaan leikkivälinein edistämään liikunnallisuutta ja varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteita. Piha-alueiden
suunnittelussa ja varustelussa otetaan huomioon turvallisuus, valvottavuus, yhteisöllisyys, liikunnallisuus ja pihan monipuolinen käyttö oppimis- ja leikkimistilana. Piha-alueet tarjoavat sekä päiväkodin käyttäjille,
että alueen asukkaille monipuoliset leikki- ja liikuntaolosuhteet. Henkilökunta ja lapset osallistuvat pihojen ja niiden toimintojen suunnitteluun.
Tontin ja sen lähiympäristön lähtökohdat asettavat suunnittelulle reunaehdot. Ulkotilan sijainti ja koko sekä rakennuksen muoto ja sijainti
vaikuttavat ulkotilan luonteeseen ja sinne määriteltäviin toimintoihin.
Ulkotiloissa käytettävät materiaalit ovat terveellisiä, kulutusta kestäviä,
käyttötarkoituksen mukaisia sekä rakennusfysikaalisesti kestäviä. Lisäksi materiaalivalinnat ovat ekologisia ja oppimisympäristön monimuotoisuutta lisääviä. Sisäänkäyntien edustat ja alueet, joissa käyttötarkoitus sitä vaatii (esimerkiksi pelialueet), päällystetään kovalla pinnalla.
Muualla oppimisympäristössä suositaan mahdollisimman luonnonmukaisia ja läpäiseviä materiaaleja, kuten leikkihiekkaa tai kunttaa. Päiväkotien pihat ovat yleensä koko pinta-alaltaan täydessä käytössä ja kovalla kulutuksella. Metsänpohja eli kuntta on arka kulutukselle, eikä se
kestä päiväkodin tyypillistä käyttöä ja on siten haastava materiaali.
Koska päiväkotien pihat ovat hyvin erikokoisia, tasapuolisuuden näkökulmasta kuntalle löytyisi käyttömahdollisuuksia vain hyvin harvoista
pihoista.
Toiminnallisten viherympäristöjen ja luontoelementtien lisääminen
suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä käyttäjätoimialan kanssa pihan
toiminnollisuuden varmistamiseksi. Pihojen ja pintarakenteiden kustannusseurantaa ja laadunvalvontaa pidetään tärkeinä. Niillä on suuri vaikutus terveelliseen ja turvalliseen toimintaympäristöön sekä toimialan
käyttökustannuksiin. Piha-alueiden luonnonmukaisuuden mahdollisella
lisäämisellä ei ole kustannusvaikutuksia. Tilojen ja sisäilmaolosuhteiden toimivuuden ja turvallisuuden varmistamiseksi tulee sisäänkäyntien
lähialueet myös jatkossa rakentaa kovapintaisina.
Kaupunki on toteuttanut pilottina muutamien päiväkotien pihoille istutuslaatikoita, joiden ylläpito on osoittautunut odotettua haastavammaksi. Lisäksi istutukset ovat toiminta-ajan ulkopuolella joutuneet ilkivallan
kohteeksi. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala selvittää, miten istutusPostiosoite
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laatikoiden ylläpitoa voisi helpottaa ja ilkivaltaa rajoittaa, jotta niiden toteuttaminen olisi jatkossa tarkoituksenmukaista.
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala päivittää päiväkotien suunnitteluohjeistusta vuoden 2021 aikana yhteistyössä kaupunkiympäristön
toimialan kanssa.
Kaupunginhallitus katsoo, että suunnitteluohjeistuksen päivittämisen
yhteydessä on selvitettävä erilaisia mahdollisuuksia edistää mikrobimyönteistä pihasuunnittelua lasten immuunijärjestelmän kehityksen tukemiseksi. Suunnitteluohjeistuksessa tulee nykyistä paremmin mahdollistaa erilaisten viherelementtien kuten kuntan tai istutuslaatikoiden sijoittaminen päiväkotien pihoille, jos niiden sijoittaminen on päiväkodin
toiminnan kannalta sopivaa ja ne saadaan toteutettua siten, ettei niihin
kohdistu ilkivaltaa, niiden viljely on valvottavissa eikä niiden huolto aiheuta merkittäviä lisäkustannuksia.
Aloitteista on saatu kasvatus- ja koulutuslautakunnan ja kaupunkiympäristölautakunnan lausunnot. Vastaus on kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunnon mukainen. Kaupunkiympäristölautakunta on lausunnossaan suhtautunut myönteisesti viherympäristöjen toteuttamisen edistämiseen päiväkotien pihoilla.
Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174
suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3
4

Valtuutettu Emma Karin aloite
Valtuutettu Katju Aron aloite
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto valtuutettu Emma Karin
aloitteesta 23.3.2021
Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto 27.4.2021

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 10.05.2021 § 354
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HEL 2020-011664 T 00 00 03

HEL 2020-012175

Päätös
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteet loppuun käsitellyiksi.
Kaupunginhallitus katsoo, että suunnitteluohjeistuksen päivittämisen
yhteydessä on selvitettävä erilaisia mahdollisuuksia edistää mikrobimyönteistä pihasuunnittelua lasten immuunijärjestelmän kehityksen tukemiseksi. Suunnitteluohjeistuksessa tulee nykyistä paremmin mahdollistaa erilaisten viherelementtien kuten kuntan tai istutuslaatikoiden sijoittaminen päiväkotien pihoille, jos niiden sijoittaminen on päiväkodin
toiminnan kannalta sopivaa ja ne saadaan toteutettua siten, ettei niihin
kohdistu ilkivaltaa, niiden viljely on valvottavissa eikä niiden huolto aiheuta merkittäviä lisäkustannuksia.
Käsittely
10.05.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
Vastaehdotus:
Reetta Vanhanen: Lisäys kappaleen 11 jälkeen:
Kaupunginhallitus katsoo, että suunnitteluohjeistuksen päivittämisen
yhteydessä on selvitettävä erilaisia mahdollisuuksia edistää mikrobimyönteistä pihasuunnittelua lasten immuunijärjestelmän kehityksen tukemiseksi. Suunnitteluohjeistuksessa tulee nykyistä paremmin mahdollistaa erilaisten viherelementtien kuten kuntan tai istutuslaatikoiden sijoittaminen päiväkotien pihoille, jos niiden sijoittaminen on päiväkodin
toiminnan kannalta sopivaa ja ne saadaan toteutettua siten, ettei niihin
kohdistu ilkivaltaa, niiden viljely on valvottavissa eikä niiden huolto aiheuta merkittäviä lisäkustannuksia.
Kannattaja: Veronika Honkasalo
Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Reetta Vanhasen vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.
03.05.2021 Pöydälle
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174
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suvi.ramo(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 23.03.2021 § 178
HEL 2020-011664 T 00 00 03

Lausunto
Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon liitteenä olevasta Katju Aron toiminnallisia viherympäristöjä
koskevasta valtuustoaloitteesta:
Voimassa oleva toimintamalli Helsingissä
Päiväkotipihojen pihamateriaalien ja -toimintojen tulee edistää varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteiden toteuttamista. Piha ja tilat suunnitellaan kaikille oppijoille sopiviksi, lasten kasvua ja kehitystä tukevaksi
oppimisympäristöksi. Tilojen ja piha-alueiden lisäksi koko kaupunkia ja
erityisesti lähialuetta hyödynnetään liikunta- ja luontoelämysten sekä
oppimisen paikkoina.
Tila- ja pihasuunnittelun tavoitteena on turvallinen, terveellinen ja tarkoituksenmukainen toimintaympäristö, joka tukee sekä lasten että henkilökunnan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Piha ja tilat
suunnitellaan kaikille oppijoille sopiviksi, lasten kasvua ja kehitystä tukevaksi oppimisympäristöksi. Tilojen ja piha-alueiden lisäksi koko kaupunkia ja erityisesti lähialuetta hyödynnetään liikunta- ja luontoelämysten sekä oppimisen paikkoina.
Päiväkotien piha-alueet varustetaan leikkivälinein edistämään liikunnallisuutta ja varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteita. Piha-alueiden
suunnittelussa ja varustelussa otetaan huomioon turvallisuus, valvottavuus, yhteisöllisyys, liikunnallisuus ja pihan monipuolinen käyttö oppimis- ja leikkimistilana. Piha-alueet tarjoavat sekä päiväkodin käyttäjille,
että alueen asukkaille monipuoliset leikki- ja liikuntaolosuhteet. Henkilökunta ja lapset osallistuvat pihojen ja niiden toimintojen suunnitteluun.
Tontin ja sen lähiympäristön lähtökohdat asettavat suunnittelulle reunaehdot. Ulkotilan sijainti ja koko sekä rakennuksen muoto ja sijainti
vaikuttavat ulkotilan luonteeseen ja sinne määriteltäviin toimintoihin.
Ulkotiloissa käytettävät materiaalit ovat terveellisiä, kulutusta kestäviä,
käyttötarkoituksen mukaisia sekä rakennusfysikaalisesti kestäviä. Lisäksi materiaalivalinnat ovat ekologisia ja oppimisympäristön monimuotoisuutta lisääviä. Sisäänkäyntien edustat ja alueet, joissa käyttötarkoitus sitä vaatii (esim. pelialue), päällystetään kovalla pinnalla. Muualla
oppimisympäristössä suositaan mahdollisimman luonnonmukaisia ja
läpäiseviä materiaaleja, kuten leikkihiekkaa tai kunttaa.
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Päiväkotien pihojen suunnittelua ohjaa valtakunnallisten lakien ja määräysten lisäksi Helsingin kaupungin valtuustotavoitteet.
Toimintamallin kehittäminen
Toiminnallisten viherympäristöjen ja luontoelementtien lisääminen tulee
suunnitella ja toteuttaa yhdessä käyttäjätoimialan kanssa pihan toiminnollisuuden varmistamiseksi.
Kasvatus- ja koulutuslautakunta painottaa pihojen ja pintarakenteiden
kustannusseurannan ja laadunvalvonnan tärkeyttä. Niillä on suuri vaikutus terveelliseen ja turvalliseen toimintaympäristöön sekä toimialan
käyttökustannuksiin.
Piha-alueiden luonnonmukaisuuden mahdollisella lisäämisellä ei ole
kustannusvaikutuksia Tilojen ja sisäilmaolosuhteiden toimivuuden ja
turvallisuuden varmistamiseksi tulee sisäänkäyntien lähialueet myös
jatkossa rakentaa kovapintaisina.
Helsingin kaupunki on pilottina toteuttanut muutamien päiväkotien pihoille istutuslaatikoita, joiden ylläpito on osoittautunut odotettua haastavammaksi. Lisäksi istutukset ovat toiminta-ajan ulkopuolella joutuneet
ilkivallan kohteeksi. Toimiala selvittää miten istutuslaatikoiden ylläpitoa
voisi helpottaa ja ilkivaltaa rajoittaa, jotta niiden toteuttaminen olisi jatkossa tarkoituksenmukaista.
Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen
Lisätiedot
Vera Schulman, yksikön päällikkö, puhelin: 310 20777
vera.schulman(a)hel.fi
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§ 151
Valtuutettu Mari Holopaisen aloite avointen ja maksuttomien tilojen
asukaskäytöstä
HEL 2020-012441 T 00 00 03

Päätös
Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174
suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet
1

Valtuutettu Mari Holopaisen aloite

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.
Esittelijän perustelut
Valtuutettu Mari Holopainen ja 14 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että kaupunki varmistaa toiminnassaan avointen ja maksuttomien tilojen saatavuuden asukaskäyttöön sekä olemassa olevilla että
uusilla asuinalueilla.
Kaupunginhallitus pitää tärkeänä, että tilojen saatavuutta eri alueilla lisätään kaupungin omalla toiminnalla. Kaupunkistrategian mukaisesti
kaupunki varmistaa, että sen tiloja on helppoa ja turvallista käyttää koulutus-, kansalais- ja kulttuuritoimintaan tasavertaisten mahdollisuuksien
luomiseksi. Julkisten alueiden ja tyhjien tilojen tilapäistä käyttöä kulttuuri- ja kansalaistoimintaan helpotetaan, ja kaupunki pyrkii edistämään
myös vajaakäytössä olevien muiden kuin kaupungin omistuksessa olevien tilojen käyttöä.
Asukaskäyttöön liittyvät linjaukset toteutetaan toimialoilla kaupunginhallituksen 20.8.2018 hyväksymien asukaskäytön periaatteiden pohjalta.
Periaatteilla helpotetaan kaupungin tilojen käyttöä asukkaiden kulttuurija kansalaistoimintaan. Pääsääntö on, että tilat ovat varsinaisen käyttöPostiosoite
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ajan ulkopuolella kansalaisyhteiskunnan ja kolmannen sektorin toimijoiden käytettävissä. Asukaskäytön mahdollistaminen otetaan huomioon kaupunginhallituksen kehottamalla tavalla soveltuvin osin kaikissa uudisrakennus- ja peruskorjaushankkeissa. Lisäksi toimialat huolehtivat hallinnoimiensa asukaskäyttöön soveltuvien tilojen lisäämisestä
sähköiseen varausjärjestelmään.
Asukaskäytön periaatteiden toimeenpanemiseksi, kaupunkiyhteisen
tarkastelun edistämiseksi ja tilavarauskokonaisuuden hallinnoimiseksi
on kaupungin johtoryhmässä päätetty muodostaa toimialat läpileikkaava kaupunkiyhteinen hallintamalli. Toimialat ylittävä ohjausryhmä on
aloittanut toimintansa vuoden 2021 alussa ja vastaa kriittisistä linjauksista sekä ohjaa, tukee ja seuraa tila- ja resurssipalveluiden etenemistä. Palvelua ja prosesseja kehitetään kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan
johdolla.
Asukaskäyttöön tarkoitetut tilat
Tällä hetkellä kaupunki tarjoaa Varaamo-palvelun kautta asukaskäyttöön monipuolisia tiloja ympäri kaupunkia ja tilojen määrää lisätään jatkuvasti. Ympärivuotisesti kuntalaisten varattavissa ovat tällä hetkellä yli
kolmekymmentä kokoustamiseen tai ryhmätyöskentelyyn soveltuvaa tilaa, kaksikymmentä pientä työskentelytilaa sekä useita erilaisia harrastustiloja. Harrastamista tukevia tiloja, kuten soittamiseen tai äänittämiseen, ruoanlaittoon, liikuntaan ja pelaamiseen soveltuvia tiloja
on noin kaksikymmentä.
Lisäksi kesäkaudella on varattavissa yli viisikymmentä muuta tilaa: 28
ulkotapahtumatilaa, 18 tenniskenttää sekä ulkoilusaarien kaksi kokoushuvilaa, kolme saunaa ja kolme mökkiä. Vuoden 2020 aikana palveluun tuotiin varattavaksi 51 uutta tilaa eri puolilta kaupunkia. Yhteensä
Varaamo-palvelussa on kuntalaisten varattavissa tällä hetkellä noin
130 kaupungin tilaa. Tämänhetkisestä asukaskäyttöön soveltuvasta tila- ja resurssikapasiteetista kuitenkin vasta pieni osa on saatavilla nykyisen Varaamo-palvelun kautta. Varattavien tilojen määrä voidaan
kymmenkertaistaa seuraavien vuosien aikana, palvelujen luopuessa
erillisjärjestelmistä ja rakenteista.
Varaamo.hel.fi kehittää monipuolisesti tilojen löydettävyyttä ja saatavuutta. Kaupungin tilojen varaaminen, käyttöön liittyvien varausvahvistusten ja sopimusten tekeminen keskitetään jatkossa entistä kiinteämmin varaamo.hel.fi -palveluun. Tilojen löydettävyyden ja paremman
kuntalaiskokemuksen tarjoamiseksi kaupungin tila- ja resurssivarausjärjestelmät kootaan yhdeksi palvelualustaksi ja päällekkäisistä järjestelmistä luovutaan hallitusti. Nykyisten järjestelmien korvaaminen edellyttää kaupunkiyhteistä kehitystyötä sekä tilavarauspalvelun ja hinnoitPostiosoite
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telun uudelleentarkastelua. Asukaskäytön mahdollistaminen varsinaisen käyttöajan ulkopuolella, eli tilojen omavalvontakäyttö, edellyttää
yksityiskohtaisia tarkkoja selvityksiä ja uudistuksia tila- ja kiinteistökohtaisesti sekä laajempia kaupunkitasoisia linjauksia. Turvallisuuskeskeinen työ on hidasta, mutta konkretisoituu varattaviksi tiloiksi vähitellen.
Käyttäjilleen maksuttomia tiloja tarjoavat esimerkiksi kirjastot ja nuorisotilat. Näiden lisäksi kaupunki tarjoaa käyttäjille lähes maksuttomia tiloja, joita subventoidaan kaupungin omien toimialojen kautta. Tilakäytön subventoinnista päättävät pääsääntöisesti käyttäjätoimialat itse lautakuntiensa
kautta ja talousarvioonsa perustuen.
Tilojen saatavuuden edistäminen
Kaupungin tavoitteena on jatkossakin lisätä avointa ja maksutonta tilatarjontaa kaupunginosissa toimialojen yhteistyönä osana erilaisten peruskorjaus- ja uudiskohteiden suunnittelua ja toteutusta. Tilatarjontaa
kasvatetaan palveluiden mahdollistamien resurssien ja olosuhteiden
puitteissa, huomioiden, että tiloja käytetään ensisijaisesti siihen tarkoitukseen, johon tilat on alun perin osoitettu. Tilasuunnittelussa huomioidaan alueen asukkaiden ja sidosryhmien tarpeita sekä kuullaan ja osallistetaan erilaisia sidosryhmiä. On tärkeää, että jatkossa avoimen ja
maksuttoman tilankäytön tarpeet huomioidaan entistä kiinteämmin
osana koko kaupungin palveluverkko- ja tilasuunnittelua jo asemakaavoituksen aikana. Näiden palvelutarpeiden suunnitteluperiaatteiden
määrittelyä edistetään toimialojen yhteistyönä.
Aloitteesta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan, kulttuuri- ja vapaaaikalautakunnan, sosiaali- ja terveyslautakunnan sekä kasvatus- ja
koulutuslautakunnan lausunnot. Kaupunginhallituksen vastaus on lausuntojen mukainen.
Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174
suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet
1

Valtuutettu Mari Holopaisen aloite
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 03.05.2021 § 325
HEL 2020-012441 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättää katsoa aloitteen loppuun käsitellyksi.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174
suvi.ramo(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 30.03.2021 § 72
HEL 2020-012441 T 00 00 03

Lausunto
Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle valtuutettu
Mari Holopaisen ja 14 muun valtuutetun avointa ja maksutonta tilaa jokaiseen kaupunginosaan koskevasta valtuustoaloitteesta seuraavan
lausunnon:
"Aloitteessa esitetään, että kaupunki varmistaa sekä olemassa olevien
alueiden että uusien kaavoituksen yhteydessä riittävien avoimien tilojen
saatavuuden.
Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että kuntalaisten on mahdollista
saada käyttöönsä sosiaali- ja terveystoimialan perhe- ja sosiaalipalvelujen ylläpitämien asukastalojen ja lähiöasemien tiloja joko maksuttomasti tai kohtuullista korvausta vastaan. Asukastaloja ja lähiöasemia
on ympäri Helsinkiä (Pihlajamäki, Malmi, Maunula, Oulunkylä, Alppila,
Punavuori, Vuosaari ja Kontula). Näiden tilojen käyttö on suunnattu
alueen asukkaiden maksuttomaan tai hyvin edulliseen poliittisesti ja
uskonnollisesti sitoutumattomaan päihteettömään toimintaan. Asukasosallisuusrahasta yhdistys voi hakea rahoitusta vuosittain tilojen vuokranmaksun tukemiseen Helsingin kaupungilta. Kuntalaisilla on mahdolPostiosoite
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lisuus myös varata tai vuokrata tiloja seniorikeskuksista sekä matalan
kynnyksen päivätoimintapaikoista.
Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että yleensä uusien sosiaali- ja terveydenhuollon keskusten (terveys- ja hyvinvointikeskukset,
perhekeskukset, seniorikeskukset) suunnittelu edellyttää toimintaan
soveltuvan tontin muodostamista ja asemakaavamuutosta. Keskukset
toteutetaan toiminnan edellyttämän tilaohjelman mukaisesti, joissa ensisijaisena ovat sosiaali- ja terveydenhuollon vastaanotto- ja palvelutilat, seniorikeskuksissa asukastilat ja keskuksen asukkaiden toimintaan
liittyvät palvelu- ja aputilat. Osa uusien keskusten toimintojen käyttöön
tulevista tiloista on kaikille suunnattua soveltuvaa ja avointa tilaa, mutta
suurin osa tiloista suunnitellaan tietyille asiakasryhmille ja on kohdennettua toimitilaa (esimerkiksi vastaanottohuoneet), jossa toimintaa toteutetaan. Esimerkkeinä avoimista ja kaikille soveltuvista tiloista ovat
perhekeskusten perhekahvilat, terveys- ja hyvinvointikeskusten kahvilaravintolat henkilökunnalle ja keskuksissa asioiville asiakkaille ja kaupunkilaisille sekä avoimet tapahtumatorit ja sosiaali- ja terveystoimen
kolmannen sektorin yhteistyötahojen toiminnalle tarkoitetut varattavat
tilat.
Sosiaali- ja terveystoimiala ei vastaa koko kaupungin asukastilojen
suunnittelusta ja toteutuksesta, vaan eri toimialoilla on omia ratkaisuja
asukastiloihin (esim. Maunula-talo), myös monihallintokuntaisesti. Lisäksi eri kaupunginosayhdistykset ylläpitävät asukkaille tarkoitettuja
avoimia ja maksuttomia tiloja sekä eri alueilla sijaitsevat kiinteistöosakeyhtiöt hallinnoivat taloyhtiöiden kerho- ja asukastiloja. Kaupungin
osallistavan budjetoinnin rahoitusta voivat kaikki kuntalaiset hyödyntää
mahdollisten uusien asukastilojen perustamiseen osallistumalla ideointiin ja tekemällä ehdotuksia. Sosiaali- ja terveystoimiala pyrkii omalta
osaltaan varmistamaan asukastalojen ja lähiöasemien toimitilojen käyttöä avoimuusperiaatteella maksuttomina tai kohtuuhintaisina helsinkiläisille. Pandemian aikana asukastalojen ja lähiöasemien toiminta on
ollut ohjeistuksen mukaan suljettuna, ainoastaan digineuvontaa on tarjottu asiakkaille ajanvarauksella. Pandemian väistyttyä toiminta ja palvelut sekä asukastalojen ja lähiöasemien aukioloajat palaavat normaaleiksi.
Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi
Sosiaali- ja terveystoimialan ylläpitämä asukastalojen ja lähiöasemien
toiminta, palvelut ja tilat ovat tarjolla kaikille kuntalaisille joko täysin
maksuttomasti tai kohtuullista korvausta vastaan. Kaikille avoimella varausmahdollisuudella halutaan varmistaa, että alueilla on tiloja eri ryhmien tarpeisiin. Kaupunkilaisten osallisuutta, omaehtoista ryhmä- ja
harrastustoimintaa, oppimista ja vertaisryhmätoimintaa voidaan tukea
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ja edistää tarjoamalla avoimia ja maksuttomia/kohtuuhintaisia tiloja erilaisten ryhmien käyttöön, jotta tilojen puute ei estä toiminnan aloittamista."
Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Lisätiedot
Kati Hynninen, toimitila-asiantuntija, puhelin: 310 46701
kati.hynninen(a)hel.fi
Irene Pudassalo-Thurman, johtava sosiaalityöntekijä, puhelin: 310 24323
irene.pudassalo-thurman(a)hel.fi
Pirjo Sipiläinen, johtava arkkitehti, puhelin: 310 42256
pirjo.sipilainen(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 30.03.2021 § 40
HEL 2020-012441 T 00 00 03

Lausunto
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää tärkeänä, että kaupunki omilla
toimillaan lisää tilojen saatavuutta eri alueilla. Kaupunkistrategian mukaisesti tasavertaisten mahdollisuuksien luomiseksi kulttuurin ja vapaaajan toimiala varmistaa, että sen omia tiloja on helppoa ja turvallista
käyttää koulutus-, kansalais- ja kulttuuritoimintaan. Lisäksi kulttuuri- ja
vapaa-aikalautakunta pyrkii kaupungin strategian ja kaupunginhallituksen 20.8.2018 hyväksymien asukaskäytön periaatteiden mukaisesti
osaltaan varmistamaan, että tilatarjontaa kasvatetaan kaupunginosissa
palveluiden mahdollistamien resurssien ja olosuhteiden puitteissa,
huomioiden, että tiloja käytetään ensisijaisesti siihen tarkoitukseen, johon tilat on alun perin osoitettu. Avointa ja maksutonta tilojen käyttöä
edistetään jatkossakin osana toimialan peruskorjaus- ja uudisrakentamishankkeiden toteutusta, ja tilojen käyttötarkoitukset on määritelty
kaavamääräyksin sekä rakennusluvissa. Tilasuunnittelussa huomioidaan alueen asukkaiden ja sidosryhmien tarpeita sekä kuullaan ja osallistetaan erilaisia sidosryhmiä.
Tällä hetkellä Helsingin kaupunki tarjoaa Varaamo-palvelun kautta
asukaskäyttöön monipuolisia tiloja ympäri kaupunkia ja tilojen määrää
lisätään jatkuvasti. Ympärivuotisesti kuntalaisten varattavissa ovat tällä
hetkellä yli kolmekymmentä kokoustamiseen tai ryhmätyöskentelyyn
soveltuvaa tilaa, kaksikymmentä pientä työskentelytilaa sekä useita erilaisia harrastustiloja. Harrastamista tukevia tiloja, kuten soittamiseen tai
äänittämiseen, ruoanlaittoon, liikuntaan ja pelaamiseen soveltuvia tiloja
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on noin kaksikymmentä. Lisäksi kesäkaudella on varattavissa yli viisikymmentä muuta tilaa: 28 ulkotapahtumatilaa, 18 tenniskenttää sekä
ulkoilusaarien kaksi kokoushuvilaa, kolme saunaa ja kolme mökkiä.
Vuoden 2020 aikana palveluun tuotiin varattavaksi 51 uutta tilaa eri
puolilta kaupunkia. Yhteensä Varaamo-palvelussa on kuntalaisten varattavissa tällä hetkellä noin 130 Helsingin kaupungin tilaa. Tämänhetkisestä asukaskäyttöön soveltuvasta tila- ja resurssikapasiteetista kuitenkin vasta pieni osa on saatavilla nykyisen Varaamo-palvelun kautta.
Varattavien tilojen määrä voidaan kymmenkertaistaa seuraavien vuosien aikana, palvelujen luopuessa erillisjärjestelmistä ja rakenteista.
Varaamo.hel.fi kehittää monipuolisesti tilojen löydettävyyttä ja saatavuutta. Kaupungin tilojen varaaminen, käyttöön liittyvien varausvahvistusten ja sopimusten tekeminen keskitetään jatkossa entistä kiinteämmin varaamo.hel.fi -palveluun. Tilojen löydettävyyden ja paremman
kuntalaiskokemuksen tarjoamiseksi kaupungin tila- ja resurssivarausjärjestelmät kootaan yhdeksi palvelualustaksi ja päällekkäisistä järjestelmistä luovutaan hallitusti. Nykyisten järjestelmien korvaaminen edellyttää kaupunkiyhteistä kehitystyötä sekä tilavarauspalvelun ja hinnoittelun uudelleentarkastelua. Asukaskäytön mahdollistaminen varsinaisen käyttöajan ulkopuolella, eli tilojen omavalvontakäyttö, edellyttää
yksityiskohtaisia tarkkoja selvityksiä ja uudistuksia tila- ja kiinteistökohtaisesti sekä laajempia kaupunkitasoisia linjauksia. Turvallisuuskeskeinen työ on hidasta, mutta konkretisoituu varattaviksi tiloiksi vähitellen.
Asukaskäytön periaatteiden toimeenpanemiseksi, kaupunkiyhteisen
tarkastelun edistämiseksi ja tilavarauskokonaisuuden hallinnoimiseksi
on kaupungin johtoryhmässä päätetty muodostaa toimialat läpileikkaava kaupunkiyhteinen hallintamalli. Toimialat ylittävä ohjausryhmä on
aloittanut toimintansa vuoden 2021 alussa ja vastaa kriittisistä linjauksista sekä ohjaa, tukee ja seuraa tila- ja resurssipalveluiden etenemistä. Ohjausryhmää johtaa kirjastopalvelujen johtaja Katri Vänttinen.
Operatiivinen tiimi, joka koostuu eri toimialojen asiantuntijoista, tukee
ohjausryhmän työskentelyä. Hallintamallin mukaisesti kaupunginkanslia
vastaa järjestelmäkehityksestä sekä omistaa tila- ja resurssivarauspalvelualustan. Palvelua ja prosesseja kehitetään kulttuurin ja vapaa-ajan
toimialan johdolla. Kukin toimiala päättää palveluun liitettävistä tiloista
ja niiden liittämisjärjestyksestä, tiloihin liittyvistä ohjeista ja rajoituksista
sekä peruutusehdoista. Kaupunkiympäristön toimiala vastaa tilateknisen kokonaisuuden koordinoinnista, pois lukien liikunnan fyysisten tilojen hallinta, sekä kaavoituksesta. Muut asukaskäyttöön liittyvät linjaukset toteutetaan toimialoilla kaupunginhallituksen 20.8.2018 hyväksymien asukaskäytön periaatteiden pohjalta.
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla on tähän mennessä pyritty edistämään tilojen asukaskäyttöä erityisesti kirjastopalvelukokonaisuudessa
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ja nuorisopalvelukokonaisuudessa tuomalla tiloja varattavaksi Varaamo-palvelun kautta. Kirjastojen ja nuorisopalveluiden tilat muodostavat
merkittävimmän osan kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tämänhetkisestä tilatarjonnasta Varaamo-palvelussa. Nuorisopalveluiden tilatarjontaa
kasvatetaan vuoden 2021 aikana entisestään, kun järjestöjen vakiovuorojen haku siirtyy vaihteittain osaksi Varaamo-palvelua. Liikuntapalvelukokonaisuus on tuonut palveluun varattavaksi tenniskenttiä sekä merellisiä palveluita kuten saunoja, mökkejä ja kokoushuviloita vuonna
2020. Kulttuurinpalveluiden tilojen tarjoamista Varaamo-palvelun kautta
on selvitetty vuosien 2019–2020 aikana, mutta nykyinen tilavarausjärjestelmä ei toistaiseksi ole mahdollistanut kulttuuripalveluiden hallinnoimien tapahtumatilojen tuomista varattavaksi Varaamo-palvelun
kautta. Tilavarauskokonaisuuden tärkeimmäksi kehityskohteiksi vuodelle 2021 on asetettu säännöllisen varaamisen kehittäminen. Tapahtumatilojen ja -alueiden varaamisen kehitystyö käynnistetään loppuvuodesta 2021. Kehitystyössä ovat mukana kaikki toimialat.
Helsinki pyrkii jatkossa yhä enenevissä määrin mahdollistamaan avoimen ja maksuttoman tilan tarjontaa kaupunginosittain myös osana
kaupungin uudiskohteiden suunnittelua. Esimerkkiä kaupunginosayhdistyksiä ja asukkaita osallistavasta tilojen suunnittelusta edustaa Jakomäen uusi palvelurakennus Jakomäen sydän. Jakomäen sydämeen
sijoittuvat peruskoulun, päiväkodin, leikkipuiston ja nuorisotalon tilat.
Uusi palvelurakennus on suunniteltu yhdessä talon tulevien käyttäjien
kanssa asukastoimintaa ajatellen ja siinä on osallistettu asukkaita ja
yhdistyksiä talon suunnitteluvaiheesta alkaen. Kulttuurin ja vapaa-ajan
toimiala sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimiala pyrkivät yhdessä
edistämään ja kehittämään asukaskäytön yhteistyörakennetta. Ensimmäiset tilat on luovutettu käyttöön elokuussa 2020. Rakennuksen yhteydessä olevien liikuntasalitilojen peruskorjaus valmistuu maaliskuussa 2021, jolloin koko Jakomäen sydän -palvelurakennus on valmis. Tilojen hallinnointiin, luovuttamiseen ja käyttöön liittyvä työ on käynnissä.
Jakomäen sydämen valmistuminen lisää Itä-Helsingissä alueellista tilatarjontaa ja toimii esimerkkinä tuleville osallistaville tilahankkeille.
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tavoitteena on jatkossakin lisätä
avointa ja maksutonta tilatarjontaa kaupunginosissa yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan kanssa osana erilaisten peruskorjaus- ja uudiskohteiden suunnittelua. On tärkeää, että jatkossa avoimen ja maksuttoman tilankäytön tarpeet huomioidaan entistä kiinteämmin osana
koko kaupungin palveluverkko- ja tilasuunnittelua. Näiden palvelutarpeiden suunnitteluperiaatteiden määrittelyä toimiala edistää yhteistyössä muiden toimialojen kanssa.
Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
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Tommi Laitio
Lisätiedot
Marika Westman, kehittämisasiantuntija, puhelin: 310 71574
marika.westman(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 23.03.2021 § 180
HEL 2020-012441 T 00 00 03

Lausunto
Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi seuraavan lausunnon liitteenä
olevasta Mari Holopaisen valtuustoaloitteesta avoimesta ja maksuttomasta tilasta jokaiseen kaupunginosaan:
Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää kannatettavana, että toimialan
käytössä olevien tilojen asukaskäyttöä lisätään edelleen. Kaupunginhallituksen vuonna 2020 hyväksymässä toimitilastrategiassa tavoitellaan sitä, että kaupungin tilat pystyvät palvelemaan erilaisia käyttäjiä ja
siten tilat tehdään mahdollisimman monikäyttöisiksi ja tilojen iltakäyttö
mahdollistetaan.
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala luovuttaa tällä hetkellä asukaskäyttöön laajasti hallinnassaan olevien toimipisteiden tiloja eri kaupunginosissa. Asukaskäyttöön voi varata leikkipuistojen ja päiväkotien tiloja, koulujen luokkahuoneita, aineopetustiloja, auditorioita, ruokasaleja
ja muita erikoistiloja. Koulujen ja oppilaitosten liikuntatilojen asukaskäytön varaaminen tapahtuu kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalveluiden kautta. Kouluja ja oppilaitoksia, joiden tiloja luovutetaan asukaskäyttöön on noin 140, leikkipuistoja noin 40 ja päiväkoteja arviolta
25–30. Tilat sijaitsevat eri puolilla kaupunkia.
Tilojen asukaskäyttö kouluissa, oppilaitoksissa ja päiväkodeissa on turvallisuussyistä sekä tilojen korkean käyttöasteen vuoksi mahdollista
vain varsinaisen toiminta-ajan ulkopuolella. Asukaskäytön aukioloajat
ovat pääsääntöisesti arkisin klo 17.00–21.00, viikonloppuisin klo 9.00–
21.00, varausaikoja on laajennettu tapauskohtaisesti erityisesti liikuntaharrastuksien järjestämiseksi.
Leikkipuistoissa voidaan pienimuotoisesti myös aamupäivisin käyttää tiloja pikkulapsiperheiden omaehtoiseen toimintaan tai järjestötoimintaan. Lisäksi leikkipuistot ovat kokoontumispaikkoja lapsiperheille, joissa arkipäivisin ulkoilun lisäksi voi mm. käyttää tiloja ruuan lämmittämiseen, kahvinkeittoon ja wc-käyttöön.
Kaupunki toteuttaa kaikissa uusissa rakennushankkeissaan mahdollisuuksia tilojen asukaskäytölle. Tähän varaudutaan muun muassa osoitPostiosoite
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tamalla selkeästi tiettyjä tiloja asukaskäyttöön, jolloin voidaan varautua
sisäänkäynneillä, kulunvalvonta- ja lukitusjärjestelyillä siten, että tilojen
varaaminen ja käyttö on kaikkien osapuolien kannalta turvallista. Myös
vanhojen kiinteistöjen lukituksia uusitaan asukaskäytön lisäämiseksi.
Tiloista perittävät maksut
Osassa kouluja, leikkipuistoissa sekä päiväkodeissa, tiloja voi saada
käyttöön siten, että käyttäjä huolehtii itse tilojen valvonnasta ja siistimisestä. Tällöin käyttäjältä peritään alhaisempi, niin kutsuttu omavalvontahinta. Mikäli tiloihin hankitaan iltavalvoja, tilojen käyttömaksu on korkeampi.
Asukaskäyttö on tietyille käyttäjäryhmille omavalvontaperiaatteella
maksutonta siihen soveltuvissa kiinteistöissä. Omavalvontainen asukaskäyttö on maksutonta, mikäli kyseessä on kaupungin oma toiminta,
koulujen aamu- ja iltapäivätoiminta sekä luokkatoimikuntien, vanhempainyhdistysten ja vastaavien toiminta, yleishyödyllinen järjestö- ja kansalaistoiminta, aktivismi tapauskohtaisesti kaupungin arvojen mukaisesti, omaehtoinen järjestäytymätön harrastustoiminta sekä taiteen perusopetuksen ryhmä- ja yksilöopetus.
Maksullista käyttöä on toiminta, johon liittyy yritystoimintaa tai kilpailun
vääristymisen mahdollisuus. Uskonnollinen toiminta on maksullista, mikäli tilaisuudessa ei ole avoimeen kutsuun pohjautuen edustettuna
useampia uskonnollisia vakaumuksia. Yksittäisen puolueen tai ehdokkaan järjestämistä vaalitilaisuuksista peritään aina maksu. Lisäksi toiminta, joka on suunnattu pääasiassa muille kuin helsinkiläisille, on
maksullista.
Toimialan tilojen asukaskäyttöä pyritään entisestään laajentamaan tilojen omavalvontaa lisäämällä. Tavoitteena on toimialan kaikkien tilojen
varaamisen keskittäminen samaan varausjärjestelmään, lisäksi parhaillaan selvitetään myös kaupungin yhteistä tilavarausjärjestelmää.
Vaikutusten arviointi
Toimialan tilojen asukaskäytöllä on myönteisiä vaikutuksia alueiden
asukkaiden arkeen. Tiloja käytetään muun muassa lasten- ja aikuisten
monipuoliseen harrastustoimintaan, taloyhtiöiden kokoontumisiin, erilaisen vapaaehtoistoiminnan kokoustiloina lisäksi tiloissa järjestetään
juhlia ja tapahtumia. Tilojen asukaskäyttö vahvistaa asukkaiden omaaloitteellisuutta sekä yhteisöjen alueellista osallistamista ja yhteistoimintaa.
Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää tärkeänä, että asukaskäytön laajentuessa parannetaan edelleen tilojen kulunvalvontaa ja siihen liittyviä
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teknisiä järjestelmiä sekä kaupungin yhteistä tilavarausjärjestelmää.
Tähän tulee osoittaa riittävät varat toimialoille. Sähköistä varausjärjestelmää tulee kehittää asukasystävällisemmäksi. Asukaskäytöstä aiheutuvat kustannukset eivät saa rasittaa kasvatuksen ja koulutuksen toimialan perustehtävää.
Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen
Lisätiedot
Carola Harju, yksikön päällikkö, puhelin: 310 42542
carola.harju(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 16.03.2021 § 120
HEL 2020-012441 T 00 00 03

Hankenumero 5264_192

Lausunto
Kaupunkiympäristölautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle:
Helsingin kaupunginhallitus hyväksyi kaupungin ensimmäisen toimitilastrategian 22.6.2020 (§ 24). Strategiassa kiinteistöomaisuuden hallintaa ja hoitoa ohjataan aiempaa tavoitteellisempaan suuntaan niin, että
tilat kestävät aikaa ja pystyvät palvelemaan erilaisia käyttäjiä. Strategian edellyttämän toimintatavan mukaisesti kaupungin tilat tehdään
mahdollisimman monikäyttöisiksi ja tilojen iltakäyttö mahdollistetaan.
Yhteistilojen keskittäminen suuremmiksi kokonaisuuksiksi mahdollistaa
tilojen paremman toiminnallisuuden ja joustavuuden. Kaupungin omistamia monikäyttötiloja ovat esimerkiksi nuorisotalot, koulut ja asukaspuistot. Keskitettyjä yhteistilahankkeita on toteutettu esimerkiksi Arabianrannassa, Kalasatamassa, Vuosaaressa ja Pasilan Postipuistossa.
Käyttäjilleen maksuttomia tiloja tarjoavat esimerkiksi kirjastot ja nuorisotilat. Näiden lisäksi kaupunki tarjoaa käyttäjille lähes maksuttomia tiloja, joita subventoidaan kaupungin omien toimialojen kautta. Tilakäytön subventoinnista päättävät pääsääntöisesti käyttäjätoimialat itse lautakuntiensa kautta ja talousarvioonsa perustuen. Kaupungin talousarviossa määritellään tilahankkeet aikatauluineen. Kaupungin omissa tilahankkeissa käyttäjätoimialoille, kuten kasvatuksen ja koulutuksen
toimialalle, sosiaali- ja terveystoimialalle ja kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle vuokrataan rakennus tai tilakokonaisuus, jonka yhteiskäytön
mahdollistamisesta toimialat vastaavat itsenäisesti. Sisäisessä vuokrauksessa todelliset tilakustannukset kohdistetaan käyttäjätoimialan taPostiosoite
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louteen. Tiloille, joita kaupunki ei tarvitse omassa käytössään tai joiden
omistamiseen ei liity muita strategisia syitä tai pitkän tähtäimen palvelutilatarpeita, ei ole löytynyt kestävää talousarvion mahdollistamaa ratkaisua.
Kaupunkiympäristön toimialalla on parhaillaan käynnissä ydinprosessityö, jonka alueellisten tilaratkaisuiden suunnittelun pääprosessissa käsitellään palvelutilatarpeiden oikea-aikaista tunnistamista esimerkiksi
kaavavarannon, rakennusoikeuden sekä talousarvioon sovittamisen
osalta toimialojen yhteistyössä. Kaupungin omistamien tilojen osalta tilantarve suunnitellaan yhteistyössä käyttäjätoimialojen kanssa jo asemakaavoituksen aikana. Kaavoituksen aikana voidaan määritellä esimerkiksi tilojen käyttötarkoitus, mutta ei niiden omistajaa tai rahoitusta.
Esimerkiksi Vuosaaren uuden lukion kaavoituksessa on pyritty edistämään vahvasti ajatusta yhteiskäytön mahdollistamisesta jo suunnitteluvaiheen aikana. Vuosaaren keskustan suunnitteluperiaatteiden (Kslk
15.11.2016, § 377) aikaisessa vuorovaikutuksessa nousi vahvasti esiin
alueellisten toimijoiden huoli monitoimitilojen saatavuudesta ItäHelsingissä. Tavoitteet ilta- ja viikonloppukäytöstä liitettiin hankkeen
vaatimuksiin asemakaavassa ja sitä tarkentavassa korttelikortissa.
Asemakaavan laatimisen rinnalla järjestettiin elinkaarikilpailutus kilpailullisella neuvottelumenettelyllä ja korttelikortissa kuvatut tavoitteet liitettiin kilpailutuksen arviointina toimivaan laatupisteytykseen. Tämän lisäksi suunnittelua ohjattiin asemakaavoituksen, tilaajan ja palvelutarjoajien välisissä neuvotteluissa. Arviointikriteerien kautta valikoitunut
voittajaehdotus on rakenteilla ja aloittaa tavoitteellisesti toimintansa
syyslukukaudeksi 2021.
Kaavoitus ei ota kantaa tilojen hintaan tai omistajuuteen, vaan tilojen
maksuttomuuden mahdollistaminen tulee huomioida ensisijaisesti kaupungin talousarvioneuvotteluiden aikana. Kaupungin omistamien tilojen
entistä aktiivisempi avaaminen ulkopuoliseen käyttöön vaatii uudenlaisia toimintamalleja esimerkiksi rahoituksen ja tilavarausten osalta.
Kaupungin toimitilastrategian pohjalta erillisten monikäyttötilojen kaavoittamiseen, omistamiseen ja hallinnointiin ei ole perustetta.
09.03.2021 Pöydälle
02.03.2021 Pöydälle
Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot
Susa Eräranta, tiimipäällikkö, puhelin: 310 32057
susa.eraranta(a)hel.fi
Pasi Lönnberg, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31851
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§ 152
Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite puisto- tai katualueen nimeämisestä Johan Knut Harjun mukaan
HEL 2020-013053 T 00 00 03

Päätös
Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174
suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet
1

Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.
Esittelijän perustelut
Valtuutettu Sami Muttilainen ja 27 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että kaupunki nimeää puisto- tai katualueen Johan Knut Harjun mukaan.
Kaupunginhallitus toteaa kaupunkiympäristölautakunnan lausuntoon
viitaten, että kirjailija ja perinteenkerääjä Johan Knut (J. K., Jukka) Harjun (1910–1976) uraauurtava elämäntyö liittyy Helsinkiin ja erityisesti
sen itäiseen, Pitkänsillan pohjoispuoliseen kantakaupunkiin ja rantaalueisiin. J. K. Harju dokumentoi yhteiskunnasta syrjäytyneiden asunnottomien ja alkoholistien muistitietoa, urbaania perinnettä ja kaupunkihistoriaa myös omien kokemustensa kautta. Harjun toiminta ei nauttinut
aikalaistensa kunnioitusta eikä saanut ansaitsemaansa huomiota. Harju tunsikin tekevänsä muistitiedon keruuta pyyteettömästi tulevaisuuden tutkimustyön tarpeisiin.
Mahdollinen J. K. Harjun nimikkopaikka voi tulla harkittavaksi esimerkiksi niin sanotun Teollisuuskadun akselin ympäristössä Junatien ja
Teollisuuskadun asemakaavan muutosten myötä Sörnäisten, AlppiharPostiosoite
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jun, Hermannin tai Vallilan kaupunginosassa, mikäli alueelle muodostuu uusia nimettäviä paikkoja. Myös jokin muu nimettäväksi tuleva kohde itäisessä kantakaupungissa voi tulla kyseeseen. Tämä seutu oli
monien vuosien ajan Harjun ominta ja tutuinta elämänpiiriä. Harjun nimen nostaminen esille hänelle itselleen tärkeässä ympäristössä ja häneen liittyvässä paikassa toisi näkyväksi moniarvoisten ja moninaisten
helsinkiläisten elämäntapojen kirjon sekä viestisi paikan ajallisesta kerroksellisuudesta. Toistaiseksi J. K. Harjun nimiaihe on viety nimistötoimikunnan niin sanottuun nimipankkiin, josta se olisi otettavissa käyttöön, mikäli sopiva kohde tulee nimettäväksi.
Aloitteessa ehdotettu Pääskylänpuiston nimenmuutos J. K. Harjun nimikkopaikaksi ei ole mahdollinen, sillä käytössä olevia nimiä ei muuteta
ilman erityisen painavia, esimerkiksi pelastusturvallisuuteen liittyviä perusteita. Hakaniemenrannassa, johon aloitteessa myös viitataan, on
syksyllä 2020 tullut voimaan asemakaavan muutos, jossa kaikki tarpeelliset kohteet on vastikään nimetty.
Aloitteesta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan lausunto. Kaupunkiympäristölautakunta on antanut lausuntonsa kuultuaan asiassa asemakaavanimistön suunnittelusta vastaavaa nimistötoimikuntaa. Vastaus on lausunnon mukainen.
Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174
suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet
1

Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 03.05.2021 § 326
HEL 2020-013053 T 00 00 03
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Päätös
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättää katsoa aloitteen loppuun käsitellyksi.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174
suvi.ramo(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 23.03.2021 § 145
HEL 2020-013053 T 00 00 03

Hankenumero 5264_195

Lausunto
Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon:
Nimistönsuunnittelu on osa kaupunkisuunnittelua, ja nimistö suunnitellaan asemakaavojen laatimisen yhteydessä. Helsingissä on noin 7 000
paikannimeä sekä suomeksi että ruotsiksi. Noin kahdeksan prosenttia
nimistä on annettu henkilöiden mukaan. Henkilönnimien käyttö nimistössä voi olla perusteltua, kun henkilö tai hänen elämäntyönsä liittyy läheisesti nimettävään paikkaan tai alueella käytettävään nimistön aihepiiriin.
Kaupunkiympäristölautakunta toteaa, että kirjailija ja perinteenkerääjä
Johan Knut (J. K., Jukka) Harjun (1910–1976) uraauurtava elämäntyö
liittyy Helsinkiin ja erityisesti sen itäiseen, Pitkänsillan pohjoispuoliseen
kantakaupunkiin ja ranta-alueisiin. J. K. Harju dokumentoi yhteiskunnasta syrjäytyneiden asunnottomien ja alkoholistien muistitietoa, urbaania perinnettä ja kaupunkihistoriaa myös omien kokemustensa
kautta. Harjun toiminta ei nauttinut aikalaistensa kunnioitusta eikä saanut ansaitsemaansa huomiota. Harju tunsikin tekevänsä muistitiedon
keruuta pyyteettömästi tulevaisuuden tutkimustyön tarpeisiin.
Kaupunkiympäristölautakunta toteaa nimistötoimikuntaa kuultuaan, että
mahdollinen J. K. Harjun nimikkopaikka voi tulla harkittavaksi esimerkiksi niin sanotun Teollisuuskadun akselin ympäristössä Junatien ja
Teollisuuskadun asemakaavan muutosten myötä Sörnäisten, Alppiharjun, Hermannin tai Vallilan kaupunginosassa, mikäli alueelle muodosPostiosoite
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tuu uusia nimettäviä paikkoja. Myös jokin muu nimettäväksi tuleva kohde itäisessä kantakaupungissa voi tulla kyseeseen. Tämä seutu oli
monien vuosien ajan Harjun ominta ja tutuinta elämänpiiriä. Harjun nimen nostaminen esille hänelle itselleen tärkeässä ympäristössä ja häneen liittyvässä paikassa toisi näkyväksi moniarvoisten ja moninaisten
helsinkiläisten elämäntapojen kirjon sekä viestisi paikan ajallisesta kerroksellisuudesta. Toistaiseksi nimistötoimikunta vei J. K. Harjun niin
sanottuun nimipankkiin, josta nimiaihe olisi otettavissa käyttöön, mikäli
sopiva kohde tulee nimettäväksi.
Nimistötoimikunta mainitsee 10.2.2021 antamassaan lausunnossa, että
ehdotettu Pääskylänpuiston nimenmuutos J. K. Harjun nimikkopaikaksi
ei ole mahdollinen, sillä käytössä olevia nimiä ei muuteta ilman erityisen painavia, esimerkiksi pelastusturvallisuuteen liittyviä perusteita.
Hakaniemenrannassa, johon aloitteessa myös viitataan, on syksyllä
2020 tullut voimaan asemakaavan muutos, jossa kaikki tarpeelliset
kohteet on vastikään nimetty.
Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot
Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386
johanna.lehtonen(a)hel.fi

Nimistötoimikunta 10.02.2021 § 8
HEL 2020-013053 T 00 00 03

Nimistötoimikunta antoi lausunnon kaupunkiympäristölautakunnalle:
Nimistötoimikunta toteaa Helsingin kaupungin vakiintuneista nimeämisperiaatteista, että jonkin kohteen nimeämistä henkilön muistoksi
voidaan harkita, mikäli henkilö on kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävän elämäntyön tehnyt suomalainen, tai henkilö on syntynyt tai
asunut osan elämästään tai tehnyt elämäntyönsä Helsingissä, tai henkilö liittyy positiivisella tavalla nimettävään paikkaan tai edustaa sen
historiallista kerrostuneisuutta. Helsingin muistonimiperiaatteet noudattavat YK:n ja suomen kielen lautakunnan suosituksia.
Itseoppineen kirjailijan ja perinteenkerääjän Johan Knut (J. K., Jukka)
Harjun (1910–1976) elämäntyö liittyy erottamattomasti Helsinkiin ja erityisesti sen itäiseen kantakaupunkiin. 1960–1970-luvuilla Harju keräsi
ja talletti yhteiskunnasta syrjäytyneiden asunnottomien ja alkoholistien
muistitietoa sekä omia kokemuksiaan ja havaintojaan yli 20 000 sivun
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verran Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran arkistoon. Harjun tekstit eivät juuri saaneet arvostusta hänen elinaikanaan, ja yleiseen tietoisuuteen hän nousi vasta vuodenvaihteessa 2019–2020, jolloin Helsingin
kaupunginmuseossa järjestettiin osin Harjun keruutietoihin ja kirjoituksiin perustuva Pullopostia Kurvista -näyttely.
Valtuutetun aloitteessa ehdotettu Pääskylänpuiston nimenmuutos J. K.
Harjun nimikkopaikaksi ei ole mahdollinen, sillä käytössä olevia nimiä
ei muuteta ilman erityisen painavia, esimerkiksi pelastusturvallisuuteen
liittyviä perusteita. Toisessa ehdotetussa paikassa, Hakaniemenrannassa, on syksyllä 2020 tullut voimaan asemakaavan muutos, jossa
kaikki tarpeelliset kohteet on vastikään nimetty.
Harjun henkilöhistoriaan liittyvä mahdollinen muistamisen paikka saattaa avautua tulevaisuudessa esimerkiksi niin sanotun Teollisuuskadun
akselin ympäristössä, kun asemakaavan muutokset Junatien ja Teollisuuskadun seutuvilla käynnistyvät. Myös jokin muu asemakaavojen
ajantasaistamiseen tai täydennysrakentamiseen liittyvä asemakaavan
muutos saattaa tuoda uusia nimeämisen mahdollisuuksia itäisessä
kantakaupungissa.
Nimistötoimikunta kiittää aloitteesta ja päättää hyväksyä J. K. Harjun
nimen niin sanottuun nimipankkiin mahdollista myöhempää käyttöä varten. Nimistötoimikunta suosittaa myös selvittämään vaikkapa nimikkotapahtuman järjestämistä tai muita, kaavanimeä ketterämpiä muistamisen ja tunnetuksi tekemisen tapoja, kuten muistolaattaa, nimikkopenkkiä, nimikkopuuta tai vastaavaa. Asunnottomia alkoholisteja on muistettu Arvo Kustaa Parkkilan (1905–1978) muistoksi Lapinlahdenpuistikkoon pystytetyllä Ihminen nousee roskalaatikosta -näköisveistoksella
(Oskars Mikāns, 2001).
Nimistötoimikunta päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti
kokouksessa.
Lisätiedot
Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386
johanna.lehtonen(a)hel.fi
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§ 153
Valtuutettu Dan Koivulaakson aloite turvapaikanhakijoiden lasten
oikeudesta varhaiskasvatukseen
HEL 2020-013662 T 00 00 03

Päätös
Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174
suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet
1

Valtuutettu Dan Koivulaakson aloite

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.
Esittelijän perustelut
Valtuutettu Dan Koivulaakso ja 19 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että kaupunki järjestää turvapaikanhakijalapsille varhaiskasvatusta samoilla ehdoilla kuin kaikille muillekin lapsille. Aloitetta perustellaan muun muassa sillä, että pitkistä turvapaikanhakuprosesseista
johtuen lapset voivat jäädä vaille varhaiskasvatusta jopa usean vuoden
ajan. Lisäksi turvapaikanhakijoiden lapset ovat jo nykyisellään oikeutettuja perusopetukseen osallistumiseen.
Kaupunginhallitus pitää sosiaali- ja terveyslautakunnan sekä kasvatusja koulutuslautakunnan tapaan kannatettavana, että kansainvälistä
suojelua hakevien perheiden lapsille myönnetään oikeus
varhaiskasvatukseen tilanteissa, joissa varhaiskasvatukseen osallistuminen on lapsen edun mukaista. Turvapaikanhakijalasten oikeus varhaiskasvatukseen on perusteltua myös tasa-arvon edistämisen näkökulmasta.
Helsingissä järjestetään varhaiskasvatusta varhaiskasvatuslain 6 §:n 1
momentin mukaan lapselle, jonka kotikuntalaissa (201/1994) tarkoitettu
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kotikunta Helsinki on. Turvapaikanhakijoiden lapsilla ei ole subjektiivista oikeutta varhaiskasvatukseen ennen perheen oleskelulupaa. Varhaiskasvatusikäisiä lapsia on Helsingin vastaanottokeskuksen palveluissa tällä hetkellä 35. Maahanmuuttovirasto ohjaa, valvoo ja rahoittaa
Helsingin vastaanottokeskuksen toimintaa.
Voimassa olevan toimintamallin mukaan sosiaalityöntekijä tekee yhdessä asiakasperheen, lastensuojelun ja vastaanottokeskuksen kanssa
arvion lapsen ja perheen tuen tarpeista. Arvioinnin pohjalta varhaiskasvatuspaikka voidaan myöntää turvapaikanhakijan tai paperittoman perheen lapselle. Turvapaikanhakijalapset pääsevät varhaiskasvatuksen
piiriin aina, jos lapsella on lastensuojelun asiakkuus ja lastensuojelun
sosiaalityöntekijä pitää päiväkotia tarpeellisena lapsen kasvun ja kehityksen kannalta sekä vanhempien jaksamisen tukemiseksi. Varhaiskasvatusta on voitu hakea lapselle myös muun lapsen hoidosta vastaavan viranomaistahon suosituksesta. Mikäli on arvioitu, että erityisen
tuen tarpeessa oleva lapsi tai vanhemmat hyötyvät varhaiskasvatuksesta, on sitä järjestetty.
Vastaanottokeskus vastaa tällä hetkellä varhaiskasvatuksen kustannuksista, jos varhaiskasvatus nähdään erityisen tuen tarpeeseen perustuvana välttämättömänä sosiaalipalveluna. Mikäli varhaiskasvatusta
järjestetään varhaiskasvatuslain perusteella, kustannuksista vastaa
kunta. Vastuu varhaiskasvatuksen järjestämisestä kuuluu kasvatuksen
ja koulutuksen toimialalle.
Turvapaikanhakijoiden tilanteen selvittely voi kestää jopa vuosia. Uusi
varhaiskasvatuslaki nostaa lapsen edun keskeiseksi ja korostaa aiempaa vahvemmin lapsen edun ensisijaisuutta varhaiskasvatuksen suunnittelussa, järjestämisessä, tuottamisessa tai siitä päätettäessä. Laadukas varhaiskasvatus on erityisen tärkeää niille lapsille, joiden elämässä
on useampi riskitekijä, kuten vanhempien matala koulutustaso, erityisen tuen tarve tai vieraskielisyys.
Lapsen edun mukaisesti on perusteltua nähdä varhaiskasvatus myös
turvapaikanhakijoiden lasten oikeutena. Vasta maahan tulleelle lapselle
on kuitenkin varattava aikaa sopeutua perheen uusiin olosuhteisiin ja
lapsen tilanne sekä etu tulee arvioida ennen varhaiskasvatukseen hakeutumista. Varhaiskasvatukseen osallistuminen voi tukea turvapaikanhakijalapsen päivärytmiä sekä kielellisiä valmiuksia. Varhaiskasvatuksen piirissä on mahdollisuus luoda sosiaalisia suhteita ja saada kontakti myös suomalaiseen kulttuuriin. Varhaiskasvatukseen osallistuminen voi ennaltaehkäistä myöhäisempää erityispalvelujen tarvetta.
Aloitteesta on saatu kasvatus- ja koulutuslautakunnan ja sosiaali- ja
terveyslautakunnan lausunnot. Vastaus on lausuntojen mukainen.
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Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174
suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet
1

Valtuutettu Dan Koivulaakson aloite

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 03.05.2021 § 327
HEL 2020-013662 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174
suvi.ramo(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 30.03.2021 § 71
HEL 2020-013662 T 00 00 03

Lausunto
Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon valtuutettu Dan Koivulaakson ja 19 muun valtuutetun aloitteesta koskien turvapaikanhakijoiden lasten oikeutta varhaiskasvatukseen:
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"Aloitteessa esitetään, että Helsinki esiopetuksen lisäksi järjestää turvapaikanhakijalapsille varhaiskasvatusta samoilla ehdoilla kuin kaikille
muillekin lapsille.
Sosiaali- ja terveyslautakunta kannattaa valtuustoaloitetta, jossa kansainvälistä suojelua hakevien perheiden lapsille myönnetään oikeus
varhaiskasvatukseen. Varhaiskasvatukseen osallistumisen tulee olla
lapsen edun mukaista.
Nykytilanteen kuvaus
Valtionhallinnossa maahanmuuttovirasto ohjaa, valvoo ja rahoittaa Helsingin vastaanottokeskuksen toiminnan. Helsingin vastaanottokeskukseen kuuluvat Punavuoren toimipiste ja yksityismajoituspalvelupiste.
Varhaiskasvatusikäisiä lapsia vastaanottokeskuksen palveluissa on tällä hetkellä 35. Maahanmuuttovirastosta saadun Migrin tilaston mukaan
Helsinkiin on saapunut vuoden 2019 aikana 1–5-vuotiaita lapsia 81 ja
vuoden 2020 aikana heitä on saapunut 22.
Helsingin kaupunki tuottaa kansainvälistä suojelua hakeville perheille ja
aikuisille vastaanottolain (746/2011) mukaisia välttämättömiä sosiaalija terveyspalveluja. Turvapaikanhakijoiden lapsilla ei ole subjektiivista
oikeutta varhaiskasvatukseen ennen perheen oleskelulupaa. Nykykäytännön mukaan turvapaikanhakijalapset pääsevät varhaiskasvatuksen
piiriin aina, jos lapsella on lastensuojelun asiakkuus ja lastensuojelun
sosiaalityöntekijä pitää varhaiskasvatusta tarpeellisena lapsen kasvun
ja kehityksen sekä vanhempien jaksamisen tukemiseksi. Varhaiskasvatusta on voitu hakea lapselle myös muun lapsen hoidosta vastaavan viranomaistahon suosituksesta. Mikäli on arvioitu, että erityisen tuen tarpeessa oleva lapsi tai vanhemmat hyötyvät varhaiskasvatuksesta, on
sitä järjestetty.
Vastaanottokeskus vastaa tällä hetkellä varhaiskasvatuksen kustannuksista, jos varhaiskasvatus nähdään erityisen tuen tarpeeseen perustuvana välttämättömänä sosiaalipalveluna. Mikäli varhaiskasvatusta
järjestetään varhaiskasvatuslain perusteella, kustannuksista vastaa
kunta. Vastuu varhaiskasvatuksen järjestämisestä kuuluu kasvatuksen
ja koulutuksen toimialalle.
Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi
Turvapaikanhakijoiden tilanteen selvittely voi kestää vuosia. Lapsen
edun mukaisesti on perusteltua oikeuttaa subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus myös turvapaikanhakijoiden lapsille. Vasta maahan tulleelle
lapselle on kuitenkin varattava aikaa sopeutua perheen uusiin olosuhteisiin ja lapsen tilanne sekä etu tulee arvioida ennen varhaiskasvatukseen hakeutumista.
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Varhaiskasvatukseen osallistuminen voi tukea turvapaikanhakijalapsen
päivärytmiä sekä kielellisiä valmiuksia. Varhaiskasvatuksen piirissä on
mahdollisuus luoda sosiaalisia suhteita ja saada kontakti myös suomalaiseen kulttuuriin. Varhaiskasvatukseen osallistuminen voi ennaltaehkäistä myöhäisempää erityispalvelujen tarvetta."
Käsittely
30.03.2021 Ehdotuksen mukaan
Asiassa tehtiin seuraava vastaehdotus:
Vastaehdotus 1:
Jäsen Aleksi Niskanen: Lautakunta ei kannata tätä valtuutettu Dan Koivulaakson ym. aloitetta koskien turvapaikanhakijoiden lasten oikeutta
varhaiskasvatukseen. Hallitus ja eduskunta päättävät Suomen maahanmuuttopolitiikasta, mutta maahanmuuton kustannuksista iso osa
lankeaa ajan myötä kuntien maksettavaksi. Kuten lausunnon viimeisessä kappaleessa ennen terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointia
lukee, vastaanottokeskus vastaa tällä hetkellä varhaiskasvatuksen kustannuksista turvapaikanhakijoiden lapsille: Vastaanottokeskus vastaa
tällä hetkellä varhaiskasvatuksen kustannuksista, jos varhaiskasvatus
nähdään erityisen tuen tarpeeseen perustuvana välttämättömänä sosiaalipalveluna."
On johdonmukaista, että Suomen valtio velvoitettaisiin maksamaan turvapaikanhakijoiden vastaanottokulut mukaan lukien varhaiskasvatus
jatkossakin, koska kunnat eivät päätä Suomen maahanmuuttopolitiikasta. Nykytilanne Helsingissä on se, että kasvatuksen ja koulutuksen
toimiala vastaa varhaiskasvatuksen järjestämisestä. Kasvatus-ja koulutusviraston mukaan turvapaikanhakijoiden varhaiskasvatukseen tulevia
lapsia olisi 35, jolloin kustannusarvio Helsingin kaupungille on 400 000–
500 000 euroa vuotuisena kustannuksena riippuen siitä, tulisivatko
kaikki lapset koko ajaksi varhaiskasvatukseen.
Jäsen Aleksi Niskasen vastaehdotus raukesi kannattamattomana.
Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi asiasta esittelijän ehdotuksen mukaisen lausunnon.
Jäsen Aleksi Niskanen jätti asiasta rauenneen vastaehdotuksensa mukaisen eriävän mielipiteen.
16.03.2021 Pöydälle
Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
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Lisätiedot
Viivi Väänänen, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 42303
viivi.vaananen(a)hel.fi
Leena Markkanen, Helsingin vastaanottokeskuksen johtaja, puhelin: 310 42901
leena.markkanen(a)hel.fi
Tarja Jokinen, Helsingin vastaanottokeskuksen johtava sosiaalityöntekijä, puhelin:
310 42744
tarja.jokinen(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 02.03.2021 § 150
HEL 2020-013662 T 00 00 03

Lausunto
Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon Dan Koivulaakson aloitteesta turvapaikanhakijoiden lasten
oikeudesta varhaiskasvatukseen:
Voimassa oleva toimintamalli Helsingissä
Helsingissä järjestetään varhaiskasvatusta varhaiskasvatuslain 6 §:n 1
momentin mukaan lapselle, jonka kotikuntalaissa (201/1994) tarkoitettu
kotikunta Helsinki on. Turvapaikanhakijoiden lapsilla ei ole subjektiivista oikeutta varhaiskasvatukseen ennen perheen oleskelulupaa.
Sosiaalityöntekijän lapsi- ja perhekohtaisen tilanteen arvioinnin pohjalta
varhaiskasvatuspaikka voidaan myöntää turvapaikanhakijan tai paperittoman perheen lapselle.
Turvapaikanhakijalapset pääsevät varhaiskasvatuksen piiriin aina, jos
lapsella on lastensuojelun asiakkuus ja lastensuojelun sosiaalityöntekijä pitää päiväkotia tarpeellisena lapsen kasvun ja kehityksen kannalta.
Sosiaalityöntekijä tekee yhdessä asiakasperheen, lastensuojelun ja
vastaanottokeskuksen kanssa arvion lapsen ja perheen tuen tarpeista.
Mikäli arvioidaan, että lapsi hyötyy päiväkotipaikasta, se järjestetään.
Maahanmuuttovirasto ohjaa, valvoo ja rahoittaa Helsingin vastaanottokeskuksen toimintaa. Helsingin vastaanottokeskuksessa varhaiskasvatusikäisiä lapsia on muutama kymmen.
Maahanmuuttoviraston ohjeen mukaan erityisen tuen tarpeeseen perustuva varhaiskasvatus on vastaanottolain mukaista välttämätöntä sosiaalipalvelua ja siten vastaanottokeskuksen maksettavana.
Toimintamallin kehittäminen
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Uusi varhaiskasvatuslaki nostaa lapsen edun keskeiseksi ja korostaa
aiempaa vahvemmin lapsen edun ensisijaisuutta varhaiskasvatuksen
suunnittelussa, järjestämisessä, tuottamisessa tai siitä päätettäessä.
Turvapaikanhakijoiden tilanteen selvittely voi kestää pitkiä aikoja, jopa
vuosia. Laadukas varhaiskasvatus on erityisen tärkeää niille lapsille,
joiden elämässä on useampi riskitekijä, kuten vanhempien matala koulutustaso, erityisen tuen tarve tai vieraskielisyys.
Lapsen edun mukaisesti ja tasa-arvon edistämiseksi on perusteltua
nähdä varhaiskasvatus myös turvapaikanhakijoiden lasten oikeutena.
Vastaanottokeskuksessa on tärkeää kartoittaa vasta maahan tulleen
lapsen hyvinvointia. Lapselle varataan aikaa perheen uusiin olosuhteisiin sopeutumiseen ennen varhaiskasvatukseen siirtymistä.
Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen
Lisätiedot
Nina Onufriew, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 42550
nina.onufriew(a)hel.fi
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§ 154
Valtuutettu Anna Vuorjoen aloite hyönteishotellien sijoittamisista
kaupungin puistoihin
HEL 2021-000700 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550
timo.linden(a)hel.fi

Liitteet
1

Valtuutettu Anna Vuorjoen aloite

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Valtuutettu Anna Vuorjoki ja 19 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että selvitetään mahdollisuus sijoittaa kaupungin puistoalueille
kattavasti hyönteishotelleja ja muita hyönteisille sopivia pesäpaikkoja
kuten lahopuuta.
Helsinki suhtautuu myönteisesti mehiläispesien sijoittamiseen ja pitämiseen kaupungissa. Pyrkimyksenä on lisätä mehiläisten määrää kaupungissa.
Helsingin viheralueet ja puistot eivät ole niin siivottuja tai steriilejä kuin
monessa muussa suurkaupungissa, joissa on akuutti tarve hyönteishotelleille. Leikattuja nurmikoita on muutettu sopivissa paikoissa niittymäisiksi. Niittyjen ja ketojen tämänhetkinen pinta-ala Helsingissä on noin
700 hehtaaria. Helsingin viheralueilla on luontaista ruovikkoa sekä
metsissä ja puistoissa kolo- ja lahopuita.
Helsinki lisää puistoihin myös niin kutsuttuja dynaamisia perennaryhmiä, jotka ovat kuin runsaita kukkaniittyjä. Ne ovat erinomaisia ruokapaikkoja pölyttäjille. Kaupunkipuulinjauksen mukaisesti Helsingissä haPostiosoite
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lutaan kasvattaa puistopuita mahdollisimman pitkäikäisiksi. Iäkkäät
puistopuut ovat jo itsessään hyönteishotelleja.
Kahdelle uudelle viljelypalsta-alueelle on jo suunniteltu hyönteishotellit.
Paikat ovat Viikinojanpuiston uusi palsta-alue ja Kiertotähdenpuiston
uusittavat palstat Siltamäessä. Lahopuuaidat toimivat myös hyönteisten
pesäpaikkoina. Niitä on esimerkiksi Niskalan arboretumissa, Pitkäkosken luonnonsuojelualueen lähellä pellon reunassa ja Lapinlahden puistossa. Lahopuuaitoja on suunniteltu myös palsta-alueille.
Hyönteishotellit sopivat hyvin erilaisille kotipihoille, omakoti-, rivi-ja kerrostalojenkin pihoille. Kaupunki suhtautuu myötämielisesti, jos esimerkiksi asukas- tai muu yhdistys sijoittaa oman hyönteishotellinsa viheralueelle ja vastaa sen hoidosta.
Saadakseen kestäviä, toimivia ja kauniita hyönteishotelleja kaupunkiympäristön toimiala suunnitteluttaa hyönteisasiantuntijoiden kanssa
hyönteishotelleja. Hotellien yhteyteen sijoitetaan opastaulu, jossa kerrotaan pölyttäjistä. Hyönteishotelleja sijoitetaan ensisijaisesti sellaisille
paikoille, joissa on vahva hyönteispopulaatio, mutta talvehtimispaikkoja
puuttuu.
Kaupunkiympäristö valmistelee saatujen kokemusten perusteella hyönteishotelliohjeen vuoden 2022 loppuun mennessä ja lisää hotelleja sopiville viheralueille.
Asiasta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan lausunto. Vastaus on
lausunnon mukainen.
Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550
timo.linden(a)hel.fi

Liitteet
1

Valtuutettu Anna Vuorjoen aloite

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 03.05.2021 § 328
HEL 2021-000700 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550
timo.linden(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 30.03.2021 § 156
HEL 2021-000700 T 00 00 03

Lausunto
Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon:
Pölyttäjähyönteisten väheneminen on maailmanlaajuinen ongelma, joka vaikuttaa suoraan muun muassa ruoantuotantoon. Kimalaisten ja
muiden pölyttäjien määrä on ollut Suomessakin vähenemään päin.
Pölyttäjähyönteisille haitallisten torjunta-aineiden käytön vähentäminen
ja kieltäminen etenee: esimerkiksi aikoinaan harmittomana pidetty glyfosaatti on kielletty monissa maissa. Pölyttäjille vaaralliset neonikotinoidit on kielletty EU:ssa ulkokäytössä, mutta kasvihuoneviljelyssä ne
on sallittu.
Pölyttäjät Helsingissä
Helsingillä on myönteinen linjaus mehiläispesien sijoittamiseksi ja pitämiseksi kaupungissa. Tahtona on saada lisää mehiläisiä kaupunkiin.
Helsingin viheralueet ja puistot eivät ole niin siivottuja tai steriilejä kuin
monessa muussa suurkaupungissa, joissa on akuutti tarve hyönteishotelleille. Leikattuja nurmikoita on muutettu sopivissa paikoissa niittymäisiksi. Niittyjen ja ketojen tämänhetkinen pinta-ala Helsingissä on noin
700 hehtaaria. Helsingin viheralueilla on luontaista ruovikkoa sekä
metsissä ja puistoissa kolo- ja lahopuita.
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Helsinki lisää puistoihin myös niin kutsuttuja dynaamisia perennaryhmiä, jotka ovat kuin runsaista kukkaniittyjä. Myös ne ovat erinomaisia
ruokapaikkoja pölyttäjille. Kaupunkipuulinjauksen mukaisesti Helsingissä halutaan kasvattaa puistopuita mahdollisimman pitkäikäisiksi. Iäkkäät puistopuut ovat jo itsessään hyönteishotelleja.
Kahdelle uudelle viljelypalsta-alueelle on jo suunniteltu hyönteishotellit.
Paikat ovat Viikinojanpuiston uusi palsta-alue ja Kiertotähdenpuiston
uusittavat palstat Siltamäessä. Lahopuuaidat toimivat myös hyönteisten
pesäpaikkoina. Niitä on esimerkiksi Niskalan arboretumissa, Pitkäkosken luonnonsuojelualueen lähellä pellon reunassa ja Lapinlahden puistossa. Lahopuuaitoja on suunniteltu myös palsta-alueille.
Hyönteishotellit sopivat erittäin hyvin erilaisille kotipihoille, niin omakotirivi- kuin kerrostalojenkin pihoille. Kaupunkiympäristö suhtautuu myötämielisesti, jos esimerkiksi asukas- tai muu yhdistys sijoittaa oman
hyönteishotellinsa viheralueelle ja vastaa sen hoidosta. Sijoittamisen
ensimmäinen askel on olla yhteydessä kaupunkiympäristön asukas- ja
yrityspalveluiden alueiden käyttöön.
Minkälainen hyönteishotelli sopii Helsingin yleisille alueille?
Puistoissa hyönteishotellien on hyvä olla tarpeeksi suuria ja kestäviä ja
niiden tulee sopia paikan luonteeseen. Parhaimmillaan ne ovat silloin,
kun ne on suunniteltu puistokohtaisesti. Valmiina saa tätä nykyä vain
kotipihoihin soveltuvia, pienehköjä hyönteishotelleja. Hyönteishotellit
vaativat ylläpitoa eli siistimistä vuoden parin välein. Varsinkin sen koloihin laitettavaa orgaanista materiaalia pitää lisätä ja uusia. Hotellien
runko tulee olla puistoissa kestävä. Se voi olla joko metallinen tai kivinen kehikko, vankasta puutavarasta tehty tai näiden kaikkien yhdistelmä. Parhaimmillaan onnistunut hyönteishotelli on kuin kaunis ympäristötaideteos.
Ruoan turvaaminen pölyttäjille
Jotta hyönteishotellin asukkailla ja kaikilla pölyttäjillä menisi jatkossakin
hyvin, hyönteiset tarvitsevat ravintokasveja koko kasvukauden. Hyönteisillä on kova nälkä varsinkin keväisin. Pajut, erityisesti raita ja muut
keväällä kukkivat kasvit ovat erittäin tärkeitä. Myös keväällä kukkivat
puutarhakasvit, kuten krookukset, lumikellot ja muut sipulikasvit, tarjoavat hyönteisille ravintoa silloin, kuin muuta ruokaa on vähän.
Kesäisin pölyttäjät viihtyvät Helsingin metsissä, puistoissa ja niityillä,
joissa on puita, varpuja, pensaita sekä yksi- ja monivuotisia kukkaryhmiä. Lisäksi Helsingissä on kukkivia maisemapeltoja, jotka myös toimivat pölyttäjien ravinnon lähteenä. Helsinki haluaa ehkäistä luontokatoa
suosimalla monipuolisista kasvilajistoa puistoissa ja viheralueilla.
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Hyönteishotellinen suunnittelu ja käytön linjaus
Saadakseen kestäviä, toimivia ja kauniita hyönteishotelleja kaupunkiympäristön toimiala suunnitteluttaa hyönteisasiantuntijoiden kanssa
hyönteishotelleja. Hotellien yhteyteen sijoitetaan opastaulu, jossa kerrotaan pölyttäjistä. Hyönteishotelleja sijoitetaan ensisijaisesti sellaisille
paikoille, joissa on vahva hyönteispopulaatio, mutta talvehtimispaikkoja
puuttuu.
Kaupunkiympäristö valmistelee saatujen kokemusten perusteella hyönteishotelliohjeen vuoden 2022 loppuun mennessä ja lisää hotelleja sopiville viheralueille.
23.03.2021 Pöydälle
Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot
Elina Nummi, projektisuunnittelija: 310 38475
elina.nummi(a)hel.fi
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§ 155
Valtuutettu Jenni Pajusen aloite Kalasataman Nihdin ja Tervasaaren
välisestä kevyen liikenteen sillasta
HEL 2021-000707 T 00 00 03

Päätös
Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174
suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet
1

Valtuutettu Jenni Pajusen aloite

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.
Esittelijän perustelut
Valtuutettu Jenni Pajunen ja 16 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että valtuustolle tuodaan päätettäväksi nopealla aikataululla
suunnitelma Kalasataman Nihdin ja Tervasaaren välisen kevyen liikenteen sillan toteuttamisesta. Esitetyn siltayhteyden nähdään parantavan
entisestään Nihdin saavutettavuutta ja houkuttelevuutta.
Kaupunginhallitus merkitsi 21.9.2020 tiedoksi selvityksen valtuutettu
Jenni Pajusen toivomusponnesta, jossa edellytettiin selvitettäväksi
mahdollisuudet rakentaa Nihdistä Tervasaareen kevyen liikenteen silta.
Kaupunginhallitus totesi tuolloin ponnesta saatuihin kaupunkiympäristölautakunnan sekä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausuntoihin viitaten, ettei jalankulun ja pyöräilyn sillan rakentaminen Nihdistä Tervasaareen alueen sen hetkisessä suunnittelu- ja rakentamisvaiheessa ollut
ajankohtaista.
Aloitteesta on saatu kaupunkiympäristön toimialan lausunto. Kaupunginhallitus katsoo kaupunkiympäristön toimialan tapaan, että jalankulun
ja pyöräilyn sillan suunnittelu tai rakentaminen Nihdistä Tervasaareen
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

Pöytäkirja

9/2021

212 (531)

Asia/32
19.05.2021

ei ole tällä hetkellä ajankohtaista. Vaikka aloitteessa esitetty silta itsessään olisi hyvä lisä alueen reitistöön, on tarkoituksenmukaisempaa
suunnata nykyiset resurssit kiireisempien hankkeiden edistämiseen.
Kaupunginhallitus toteaa, että alueelle on jo tulossa Nihdin siltayhteys
Merihakaan eli ns. Merihaansilta, jonka toteutus ajoittuu vuosille 20242026. Silta parantaa Kalasataman eteläosien yhteyksiä keskustaan
merkittävästi. Silta on varattu Kruunusillat-pikaraitiotielle, pyöräilijöille ja
jalankulkijoille. Merihaansiltaan liittyy tulevaisuudessa Hanasaaresta
Hiilisatamansilta, joka täydentää osaltaan baana- ja jalankulkuverkkoa.
Hakaniemen asemakaavassa nykyinen Hakaniemen silta osoitetaan
korvattavaksi matalammalla ja ympäristöön paremmin sopivalla ratkaisulla. Tämä silta parantaa osaltaan erityisesti pyöräilyn ja jalankulun
yhteyksiä Kalasataman ja keskustan välillä.
Aloitteesta on saatu kaupunkiympäristön toimialan lausunto. Kulttuurija vapaa-aikatoimi on viitannut kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan syksyllä 2020 antamaan lausuntoon Nihti-Tervasaari kevyenliikenteen siltaa koskevasta toivomusponnesta ja ilmoittanut, ettei sen ole tarvetta
lausua aloitteesta.
Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteet, jotka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174
suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet
1

Valtuutettu Jenni Pajusen aloite

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 03.05.2021 § 329
HEL 2021-000707 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
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Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174
suvi.ramo(a)hel.fi
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§ 156
Valtuutettu Johanna Nuortevan aloite hiekoituksen vähentämisestä
asuinalueilla
HEL 2021-000743 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174
suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet
1

Valtuutettu Johanna Nuortevan aloite

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Valtuutettu Johanna Nuorteva ja 17 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että kaupunki selvittää mahdollisuutta vähentää hiekoitusta
ja kokeilla uudenlaisia keinoja, kuten jään karhentamista ja höyläämistä
liukkauden estoon.
Kunnossapitolaki edellyttää, että kadut ovat käytettävissä ja turvallisia
liikkua kaikkina vuoden aikoina. Lähtökohtana Helsingissä onkin, että
kadulla liikkuja voi luottaa siihen, että liikkuminen on turvallista iästä tai
toimintarajoitteista huolimatta. Kaupungin vastuulla olevien katujen, torien, katuaukioiden ja puistoraittien liukkaudentorjunta suoritetaan talvihoidon laatuvaatimusten sekä kiireellisyysluokituksen mukaisessa järjestyksessä.
Jalkakäytävän osittainen liukkaudentorjunta
Kaupunki on vastuussa jalankulun turvallisuudesta, ja tämä tulee taata
kaikilla niillä väylillä, jotka ovat osoitettu talvella kuljettaviksi. Kunnossapitolaki antaa kunnalle mahdollisuuden päätäntään, että tietyn kadun
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tai sen osan talvihoito ja liukkaudentorjunta jätetään suorittamatta,
edellyttäen, että liikenteelle ei menettelystä aiheudu haittaa.
Aloitteessa mainitut katukohteet, keskusta-alueen ulkopuoliset leveät
jalkakäytävät ja kadut, joissa jalkakäytävät ovat molemmin puolin, ovat
pääsääntöisesti liikenteellisesti erittäin merkittäviä katukohteita, kuten
joukkoliikennekatuja, joilla liukkauden torjunnan osittainenkin poisjättäminen tuotaisi huomattavaa liikenteellistä haittaa. Lisäksi kadut sijaitsevat kokonaisvastuuhoitoalueilla, joissa kaupunki on ottanut kiinteistöille kuuluvat kadunhoitovelvollisuudet tehtäväkseen ja laskuttaa kiinteistöjä töiden suorittamisesta.
Jalkakäytävien osittaisella liukkaudentorjunnalla aiheutettaisiin ristiriitaa
sekä kadun kunnossapitoon, että kadun varrella olevien asukkaiden
tasapuoliseen kohteluun, mikäli kadun toisen puolen jalkakäytävä tai
jalkakäytävän osan liukkaudentorjunta jätettäisiin suorittamatta. Ei olisi
selvää, kumman puolen kiinteistöjen osalta tätä haittaa voitaisiin sallia.
Liukkauden torjunnan suorittamatta jättäminen tuottaisi vaikeuksia
myös kadun muuhun talvikunnossapitoon sekä kunnossapidon vastuisiin. Jalankulkuväylää osittain hiekoitettaessa hiekoitussepeli leviäisi
kuitenkin koko väylän alueelle, ja toisaalta myöskään ei voitaisi taata,
että jalankulkija kulkee vain hiekoitetulla osalla katua tai väylää.
Todettakoon lisäksi, että liukastumisista johtuneet kaatumisonnettomuudet ovat valitettavasti yleisimpiä talviajan tapaturmia, jotka aiheuttavat suurimman osan vuosittaisista kunnossapidon vahingonkorvausvaateista ja -kustannuksista.
Liukkaudentorjuntakeinot
Katujen liukkaudentorjunnassa kustannustehokkaimmat ja nopeimmat
menetelmät ovat hiekoitussepelin ja suolan (natriumkloridin) käyttö.
Aloitteessa esiin nostettu karhennus kadun liukkaudentorjuntakeinona
tarkoittaa, että kadulla olevan jäätyneen lumen pintaa rikotaan ja hiotaan siten, että jään pinnalle syntyy uria. Jos kadulla ei ole riittävästi
jäätynyttä lunta, karhennusta ei voida suorittaa, koska terä vaurioittaisi
kadun päällystemateriaalia. Karhennustyö on verrattain hidasta suorittaa ja usein pelkkä karhennus ei ole riittävä keino liukkaudentorjuntaan,
lisäksi tarvitaan kuitenkin hiekoitussepeliä tai suolaa.
Ilmanlaatu ja katupölyn torjunta
Syntyvää katupölyä torjutaan Helsingissä ilmanlaadun parantamiseksi
Helsingin ilmansuojelusuunnitelman toimintaohjelman mukaisilla toimenpiteillä kunnossapidon toimin. Tutkimustyö on vahvistanut, että
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käytetyt torjuntatoimet ovat olleet onnistuneita ja ne ovat vähentäneet
huomattavasti katupölypitoisuuksia.
Kunnossapidossa käytettävät tehokkaimmat menetelmät ovat täsmähiekoitus pestyllä hiekoitussepelillä, pölynsidonta varsinkin kaikkein pölyisimpinä päivinä ja aikainen keväinen katujen pesu parhailla menetelmillä. Hiekannosto aloitetaankin heti kun säät sen sallii, yöpakkasia
ei enää esiinny, eikä siten liukkaudentorjuntatarvetta. Toimenpiteet
priorisoidaan vilkkaimmille reiteille, sinne missä altistujia on eniten.
Kunnossapidon parhaimmat menetelmät
Kaupungin kunnossapidossa seurataan alan menetelmien kehittymistä,
kuten liukkaudentorjuntamenetelmiä muualla Suomen kaupungeissa ja
kunnissa, että kansainvälisestikin. Tästä hyvänä esimerkkinä pohjoismaisen mallin mukainen Helsingissä nykyisin käytössä oleva pyöräväylien talvihoidon harjasuolausmenetelmä.
Aloitteesta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan lausunto. Vastaus
on lausunnon mukainen.
Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteet, jotka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174
suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet
1

Valtuutettu Johanna Nuortevan aloite

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 03.05.2021 § 330
HEL 2021-000743 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
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Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174
suvi.ramo(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 20.04.2021 § 196
HEL 2021-000743 T 00 00 03

Lausunto
Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon:
Katujen ja jalkakäytävien talvikunnossapidosta säädetään kadun ja
eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapitolaissa eli kunnossapitolaissa. Kunnossapitolaki edellyttää, että kadut ovat käytettävissä
ja turvallisia liikkua kaikkina vuoden aikoina.
Vastuujako kaupungin ja kiinteistön kesken
Helsingissä katujen kunnossapito- ja hoitovastuut jakautuvat kunnossapitolain edellyttämällä tavalla ja osoittamalla vastuujaolla kaupungin
ja kadun varrella olevien kiinteistöjen kesken.
Kaupunki on ottanut kiinteistöjen vastuulla olevat katujen talvikunnossapito- ja puhtaanapitotyöt kokonaisvastuuhoidon piiriin lukuun ottamatta keskustan aluetta. Kaupunki laskuttaa kiinteistön omistajia näistä
kiinteistöille lain mukaan kuuluvista töistä.
Kaupunkiympäristön toimiala vastaa kaupungille kuuluvista kadunpitovelvoitteista. Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala vastaa puolestaan Helsingin latuverkon kunnossapidosta ja saavutettavuudesta sekä Helsingin ainoasta virallisesta pulkkamäestä, joka sijaitsee Paloheinässä.
Katujen liukkaudentorjunta
Kaduilla ja pyörä- sekä jalankulkuväylillä on lain mukaan saavutettava
riittävä pito turvalliseen liikkumiseen. Lähtökohtana Helsingissä onkin,
että kadulla liikkuja voi luottaa siihen, että liikkuminen on turvallista iästä tai toimintarajoitteista huolimatta. Kaupungin vastuulla olevien katujen, torien, katuaukioiden ja puistoraittien liukkaudentorjunta suoritetaan Helsingin kaupungin talvihoidon laatuvaatimusten sekä kiireelliPostiosoite
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syysluokituksen mukaisessa järjestyksessä. Esimerkiksi tonttikaduilla
yön jälkeinen liukkaus torjutaan viimeistään klo 12 mennessä
Jalkakäytävän osittainen liukkaudentorjunta
Kunnossapitolaki antaa kunnalle mahdollisuuden päätäntään, että tietyn kadun tai sen osan talvihoito ja liukkaudentorjunta jätetään suorittamatta, edellyttäen, että liikenteelle ei menettelystä aiheudu haittaa.
Aloitteessa ilmoitetut katukohteet, keskusta-alueen ulkopuoliset leveät
jalkakäytävät ja kadut, joissa jalkakäytävät ovat molemmin puolin, ovat
pääsääntöisesti liikenteellisesti erittäin merkittäviä katukohteita, kuten
joukkoliikennekatuja, jalankulun- ja pyöräilyn pääväyliä alueen palveluihin tai muita suosittuja työmatka- ja vapaa-ajan reittejä. Liukkauden
torjunnan osittainenkin poisjättäminen tuotaisi huomattavaa liikenteellistä haittaa. Lisäksi kadut sijaitsevat kokonaisvastuuhoitoalueilla, joissa
kaupunki on ottanut kiinteistöille kuuluvat kadunhoitovelvollisuudet tehtäväkseen ja laskuttaa kiinteistöjä töiden suorittamisesta.
Jalkakäytävien liukkaudentorjunnan toimenpiteillä on myös suuri merkitys kadulla olevien kiinteistöjen asukkaille. Jos kadun toisen puolen jalkakäytävä tai jalkakäytävän osan liukkaudentorjunta jätettäisiin suorittamatta, aiheutettaisiin sen puolen kiinteistöjen asukkaille jatkuvaa haittaa jalankulun turvallisuuden heikentymisenä. Ei olisi selvää, kumman
puolen kiinteistöjen osalta tätä haittaa voitaisiin sallia. Toiminnalla aiheutettaisiin ristiriitaa sekä kadun kunnossapitoon, että kadun varrella
olevien asukkaiden tasapuoliseen kohteluun.
Liukkauden torjunnan suorittamatta jättäminen tuottaisi vaikeuksia
myös kadun muuhun talvikunnossapitoon sekä kunnossapidon vastuisiin. Jalankulkuväylää osittain hiekoitettaessa hiekoitussepeli leviäisi
kuitenkin koko väylän alueelle, ja toisaalta myöskään ei voitaisi taata,
että jalankulkija kulkee vain hiekoitetulla osalla katua tai väylää. Kaupunki on vastuussa jalankulun turvallisuudesta, ja tämä tulee taata kaikilla niillä väylillä, jotka ovat osoitettu talvella kuljettaviksi.
Todettakoon lisäksi, että liukastumisista johtuneet kaatumisonnettomuudet ovat valitettavasti yleisimpiä talviajan tapaturmia. Osa liukastumisista on onneksi lievempiä tapaturmia, nyrjähdyksiä tai venähdyksiä, tai kuntoon hoidettavissa olevia, jalan luiden tai ranteiden murtumisia, mutta liukastumisesta saattaa aiheutua myös pitkäaikaista tai loppuikäistäkin suurta haittaa. Kaatumis- ja liukastumistapaturmat aiheuttavatkin suurimman osan vuosittaisista kunnossapidon vahingonkorvausvaateista ja -kustannuksista.
Liukkaudentorjuntakeinot
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Kadun pinnan riittävä pito saavutetaan liukkaudentorjuntatoimenpitein,
jotka ovat aloitettava, kun liukkautta esiintyy. Sääolojen mahdollisuuksien mukaan liukkaudentorjuntatoimenpiteet suoritetaan jo ennakkoon.
Helsingissä jalankulun väylillä liukkaudentorjuntaan käytetään pestyä
hiekoitussepeliä. Keskusta-alueiden vilkkaasti liikennöidyillä jalkakulun
väylillä käytetään tarpeen vaatiessa myös suolaa, esimerkiksi sään sahaillessa nollan molemmin puolin ja varsinkin alkusyksystä. Pyöräteillä
käytetään pestyä hiekoitussepeliä ja suolaa (natriumkloridi). Talvihoidon tehostetulla pyörätiereiteillä käytetään pääosin liuossuolaa, (kalsiumkloridi), ja harjausta.
Ajoradoilla Helsingissä käytetään liukkaudentorjuntakeinoina suolausta
(natriumklori) ja täsmähiekoitusta asuntokatujen risteys- ja mäkialueilla
sekä suojateillä. Kovimmilla pakkasilla käytetään hiekoitusta suolan tehon heikentyessä noin -7‒10 °C tuntumassa.
Karhennus kadun liukkaudentorjuntakeinona tarkoittaa, että kadulla
olevan jäätyneen lumen pintaa rikotaan ja hiotaan siten, että jään pinnalle syntyy uria. Karhennustyötä tehdään käyttämällä auran terää tai
perälevyä. Jos kadulla ei ole riittävästi jäätynyttä lunta, karhennusta ei
voida suorittaa, terä vaurioittaisi kadun päällystemateriaalia. Karhennustyö on verrattain hidasta suorittaa ja usein pelkkä karhennus ei ole
riittävä keino liukkaudentorjuntaan, lisäksi tarvitaan kuitenkin hiekoitussepeliä tai suolaa.
Katujen liukkaudentorjunnassa kustannustehokkaimmat ja nopeimmat
menetelmät ovat hiekoitussepelin ja suolan (natriumkloridin) käyttö.
Ilmanlaatu ja katupölyn torjunta
Syntyvää katupölyä torjutaan Helsingissä ilmanlaadun parantamiseksi
Helsingin ilmansuojelusuunnitelman toimintaohjelman mukaisilla toimenpiteillä kunnossapidon toimin. Tutkimustyö on vahvistanut, että
käytetyt torjuntatoimet ovat olleet onnistuneita ja ne ovat vähentäneen
huomattavasti katupölypitoisuuksia.
Tehokkaimmat menetelmät ovat täsmähiekoitus pestyllä hiekoitussepelillä, pölynsidonta varsinkin kaikkein pölyisimpinä päivinä ja aikainen
keväinen katujen pesu parhailla menetelmillä. Toimenpiteet priorisoidaan vilkkaimmille reiteille, sinne missä altistujia on eniten.
Kunnossapidossa pyritään mahdollisimman vähäiseen liukkaudentorjuntamateriaalien käyttöön ja täsmähiekoitukseen. Hiekoitustoimenpide
lisää katupölypäästöjä, varsinkin jos hiekoitusmateriaalin laatu on heikko. Helsingin kunnossapidossa käytetäänkin pestyä hiekoitussepeliä,
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josta hienoin ainesosa on poistettu. Tämä vähentää katupölyn syntymistä.
Kunnossapito seuraa aktiivisesti HSY:n ilmanlaadun mittausasemien,
ilmanlaatu nyt, katupölyarvoja. Ilmalaadun heiketessä kunnossapito levittää kaduille laimeaa suolaliuosta (kalsiumkloridi), joka sitoo katupölyn kadun pintaan, jotta se ei pääse leviämään hengitysilmaan.
Mahdollisimman aikainen keväinen hiekannosto ja katujen pesu vaikuttavat merkittävästi katupölypäästöjen vähenemiseen ja ilmanlaadun paranemiseen. Hiekannosto aloitetaankin heti kun säät sen sallii, yöpakkasia ei enää esiinny, eikä siten liukkaudentorjuntatarvetta. Hiekannoston ja katujen pesun yhteydessä poistuu hiekoitussepelin lisäksi muukin talven aikana katujen pinnoille varastoitunut hieno pölyaines, kuten
nastarenkaiden tienpinnasta irrottama materiaali, katupölyn suurin aiheuttaja sekä esimerkiksi kasvillisuudesta hienoksi jauhautuneet ainekset.
Hiekannosto ja katujen pesu kestävät Helsingissä noin puolitoista kuukautta. Kunnossapidon hankinnoissa on huomioitu hiekannoston merkitys ja hiekannostoa on pyritty entisestään aikaistamaan ja siihen käytettyä kokonaisaikaa lyhentymään kunnossapidon pilottimallien avulla.
Helsingin kaupunki on ollut mukana useissa katupölyn tutkimushankkeissa jo vuodesta 2006 lähtien. Nykyisen tutkimushankkeen KATOA,
Katupölyn lähteet, päästövähennyskeinot ja ilmanlaatuvaikutukset tavoitteena on mm. selvittää katupölypäästöihin ja -pitoisuuksiin vaikuttavia tekijöitä sekä eri lähteiden osuuksia erilaisissa katukohteissa ja ympäristöissä.
Kunnossapidon parhaimmat menetelmät
Kaupungin kunnossapidossa seurataan alan menetelmien kehittymistä,
kuten liukkaudentorjuntamenetelmiä muualla Suomen kaupungeissa ja
kunnissa, että kansainvälisestikin. Tästä hyvänä esimerkkinä pohjoismaisen mallin mukainen Helsingissä nykyisin käytössä oleva pyöräväylien talvihoidon harjasuolausmenetelmä.
13.04.2021 Pöydälle
Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot
Juha Paahtio, projektinjohtaja: 310 39650
juha.paahtio(a)hel.fi
Tarja Myller, tiimipäällikkö, puhelin: 310 38538
tarja.myller(a)hel.fi
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§ 157
Valtuutettu Mai Kivelän aloite ilmastohaitallisesta mainonnasta vapaasta kaupunkitilasta
HEL 2021-001525 T 00 00 03

Päätös
Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174
suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet
1

Valtuutettu Mai Kivelän aloite

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.
Esittelijän perustelut
Valtuutettu Mai Kivelä ja 14 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan,
että kaupunki selvittää keinot kieltää ilmastohaitallinen ulkomainonta
Helsingissä.
Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunki huomioi tulevissa ulkomainontaa koskevissa kilpailutuksissaan ulkomainonnan ympäristönäkökohdat
ja kannustaa siten mainoslaiteyrityksiä tekemään ympäristöystävällisempiä valintoja.
Mainospaikkojen vuokrasopimusten yksipuolinen muuttaminen kesken
sopimuskauden ei ole mahdollista, eikä Helsingin kaupunki vuokranantajana voi siten muuttaa ulkomainosvälinepaikkoja koskevan vuokrasopimuksensa ehtoja yksipuolisesti kesken sopimuskauden. Julkisena
hankintayksikkönä Helsingin kaupungille asettaa rajoitteita myös hankintalaki hankintasopimuksen muuttamiselle kesken sopimuskauden.
Kaupunki ottaa vakavasti vastuunsa ilmastonmuutoksen torjunnassa ja
torjuu ilmastonmuutosta kunnianhimoisesti. Mainonnan sisällölle asetettavia rajoituksia tarkastellaan seuraavan ulkomainospaikkojen vuokPostiosoite
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rausta koskevan kilpailutuksen yhteydessä sekä kaupunkiympäristön
toimialalla että HKL:ssä. On kuitenkin syytä huomata, että ilmastohaitalliseksi katsottavien tuotteiden mainontakiellolla kaupunki asettaisi
vuokrasopimuksin vuokralaiselleen sen liiketoimintaan sellaisia ehtoja
ja rajoituksia, jotka eivät perustu kyseisellä alalla noudatettaviin ohjeisiin ja sääntelyyn.
Markkinointia säännellään nykyisellään lukuisissa eri laeissa, kuten kuluttajansuoja-, alkoholi-, tupakka- ja lääkelaissa, jolloin kyseessä ovat
laintasoiset rajoitteet mainostoiminnalle. Lainsäädännöstä tulevien rajoitusten lisäksi mainonnassa huomioidaan myös alan itsesääntelynä
muun muassa Kansainvälisen kauppakamarin markkinointisäännöt,
Keskuskauppakamarin ja sen Mainonnan eettisen neuvoston periaatteet ja lausunnot sekä sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston
ennakkopäätökset.
Ilmastohaitallisen mainonnan määrittely tarkasti ja yksiselitteisesti on
haastavaa ja todennäköisesti aiheuttaisi vaikeita tulkintatilanteita. Tuotteiden, palveluiden ja toimialojen määrittely ilmastohaitalliseksi sekä
niiden mainontakiellon rajan asettaminen edellyttäisi yksityiskohtaista
määrittelyä vuokrasopimuksessa esimerkiksi sen osalta, koskisiko kielto ainoastaan yksittäisiä tuotteita tai palveluita vai koko yritystä tai konsernia sekä sitä, miten suhtauduttaisiin sellaisiin mainoksiin, jossa sinänsä ilmastohaitallisia tuotteita tai palveluita tarjoava yritys mainostaa
pelkästään mielikuvaa itsestään. Elinkeinotoiminnan rajoittamisen ohella etukäteen asetettavat mainonnan sisällölliset kiellot saattavat olla
ongelmallisia myös sananvapauden kannalta, joten tällaisten kieltojen
tarkoituksenmukaisuutta ja tehokkuutta on syytä harkita tarkoin etukäteen.
Kaupunginhallituksen vastaus on kaupunkiympäristölautakunnan ja
HKL:n johtokunnan lausuntojen mukainen.
Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteet, jotka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174
suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet
1
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Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 10.05.2021 § 355
HEL 2021-001525 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.
Käsittely
10.05.2021 Ehdotuksen mukaan äänestyksin
Vastaehdotus:
Daniel Sazonov: Esittelijän perustelujen kappale 2 muutetaan muotoon:
Kaupunginhallitus toteaa, että Kaupunki voi pyrkiä huomioimaan tulevissa ulkomainontaa koskevissa kilpailutuksissaan ulkomainonnan ympäristönäkökohdat ja kannustamaan siten mainoslaiteyrityksiä tekemään ympäristöystävällisempiä valintoja.
Esittelijän perustelujen kappale 4, toinen virke muutetaan muotoon:
Mainonnan sisällölle asetettavia rajoituksia on mahdollista tarkastella
seuraavan ulkomainospaikkojen vuokrausta koskevan kilpailutuksen
yhteydessä.
Kannattaja: Marcus Rantala
Vastaehdotus:
Veronika Honkasalo: Poistetaan 4. kappaleesta virke:
On kuitenkin syytä huomata, että ilmastohaitalliseksi katsottavien tuotteiden mainontakiellolla kaupunki asettaisi vuokrasopimuksin vuokralaiselleen sen liiketoimintaan sellaisia ehtoja ja rajoituksia, jotka eivät
perustu kyseisellä alalla noudatettaviin ohjeisiin ja sääntelyyn.
Lisäksi poistetaan 6. kappale.
Kannattaja: Anna Vuorjoki
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Daniel Sazonovin ja Veronika Honkasalon vastaehdotuksista äänestettiin vastakkain, jonka jälkeen voittanut ehdotus äänestettiin vastakkain
esittelijän ehdotuksen kanssa.
1 äänestys
JAA-ehdotus: Daniel Sazonovin vastaehdotus
EI-ehdotus: Veronika Honkasalon vastaehdotus
Jaa-äänet: 9
Seija Muurinen, Pia Pakarinen, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Wille Rydman, Daniel Sazonov, Tomi Sevander, Jan
Vapaavuori
Ei-äänet: 2
Veronika Honkasalo, Anna Vuorjoki
Tyhjä: 4
Anni Sinnemäki, Reetta Vanhanen, Sanna Vesikansa, Ozan Yanar
Kaupunginhallitus hyväksyi tässä äänestyksessä Daniel Sazonovin
vastaehdotuksen äänin 9 - 2 (4 tyhjää).
2 äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Daniel Sazonovin vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna
Jaa-äänet: 8
Veronika Honkasalo, Nasima Razmyar, Tomi Sevander, Anni Sinnemäki, Reetta Vanhanen, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar
Ei-äänet: 7
Seija Muurinen, Pia Pakarinen, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Wille Rydman, Daniel Sazonov, Jan Vapaavuori
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 8 - 7.
Vastaehdotus:
Daniel Sazonov: Esittelijän perusteluiden kappaleen 4 loppuun lisätään
virke:
”Tällaisia ehtoja ja rajoituksia ei tule asettaa.”
Kannattaja: Marcus Rantala
3 äänestys
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JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Daniel Sazonovin vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna
Jaa-äänet: 8
Veronika Honkasalo, Nasima Razmyar, Tomi Sevander, Anni Sinnemäki, Reetta Vanhanen, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar
Ei-äänet: 7
Seija Muurinen, Pia Pakarinen, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Wille Rydman, Daniel Sazonov, Jan Vapaavuori
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 8 - 7.
Vastaehdotus:
Veronika Honkasalo: Lisätään 4. kappaleen kolmanneksi virkkeeksi:
Tarkastelun tulos ja esitys kriteereistä tuodaan näiden toimielinten päätöksentekoon osana kilpailutusta.
Kannattaja: Anna Vuorjoki
4 äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Veronika Honkasalon vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna
Jaa-äänet: 13
Seija Muurinen, Pia Pakarinen, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Wille Rydman, Daniel Sazonov, Tomi Sevander, Anni
Sinnemäki, Reetta Vanhanen, Jan Vapaavuori, Sanna Vesikansa,
Ozan Yanar
Ei-äänet: 2
Veronika Honkasalo, Anna Vuorjoki
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 13 - 2.
03.05.2021 Pöydälle
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174
suvi.ramo(a)hel.fi
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Lausunto
Liikenneliikelaitoksen johtokunta antoi seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle valtuustoaloitteesta:
Liikenneliikelaitos (HKL) on eri vuokrasopimuksilla vuokrannut metroasemien, liikennevälineiden ja pysäkkikatosten mainospaikkoja JCDecaux Finland Oy:lle. HKL:n ja JCDecaux:n välinen pysäkkikatosten
sopimus on voimassa vähintään vuoden 2037 loppuun asti ja muut
mainossopimukset ovat voimassa vuoden 2024 loppuun asti. Nykyisissä mainossopimuksissa on mainonnan rajoituksia, jotka koskevat ”lakisääteisten ja hallinnollisten määräysten vastaisia, yleistä paheksuntaa
herättäviä tai julkisen liikenteen vastaisia mainoksia”. Mainonnassa tulee ottaa huomioon myös muun muassa Mainonnan eettisen neuvoston
ratkaisut.
Hankintalainsäädäntö asettaa rajoituksia sopimusmuutoksille sopimuskauden aikana. Lisäksi sopimuksia ei voida yksipuolisesti muuttaa,
vaan muutoksista, joilla asetettaisiin mainosoperaattorille mainonnan
sisältöä koskevia rajoituksia, olisi päästävä yhteisymmärrykseen mainosoperaattorin kanssa.
HKL on sitoutunut Helsingin kaupunkistrategian linjauksiin, että Helsingin kaupungin tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Lisäksi tavoitteena on kestävän liikkumisen kulkumuoto-osuuden
kasvattaminen ja siten liikkumisen ilmastovaikutusten minimointi. HKL
näkee kannatettavana näiden tavoitteiden edistämisen myös sen alihankkija- ja asiakasverkostossa mahdollisuuksien mukaan.
HKL:n näkemyksen mukaan mahdollisuuksia ilmastonäkökulmien
huomioimiseen arvioidaan seuraavissa mainossopimusten kilpailutuksissa. Ilmastohaitallisen mainonnan määrittely tarkasti ja yksiselitteisesti on kuitenkin haastavaa ja todennäköisesti aiheuttaisi vaikeita tulkintatilanteita tiettyjen tuotteiden, palvelujen tai toimialojen kohdalla. Mikäli
rajoituksia jossain muodossa asetettaisiin, ne eivät saisi olla tarpeettoman laajoja ja ne tulisi voida määritellä niin selkeiksi, että sopimuskumppani pystyy huomioimaan rajoitukset ja sopimuksen toteutumista
pystytään valvomaan. Lisäksi on huomattava, etteivät esitetyn kaltaiset
mainonnan rajoitukset perustu mainosalalla noudatettaviin ohjeisiin ja
sääntelyyn. Tulevissa kilpailutuksissa mainosoperaattoreita ohjataan
ympäristöystävällisempään suuntaan muillakin kuin mainonnan sisältöön liittyvillä rajoituksilla, esimerkiksi asettamalla tarjouskilpailussa
mainoslaitteiden energiankulutukseen liittyviä tai muita vastaavanlaisia
laatukriteereitä.
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Käsittely
08.04.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
Johtokunta hyväksyi yksimielisesti jäsen Straniuksen vastaehdotuksen
muuttaa lausuntoehdotusosan viidennen varsinaisen kappaleen ensimmäinen virke kuulumaan seuraavasti:
"HKL:n näkemyksen mukaan mahdollisuuksia ilmastonäkökulmien
huomioimiseen ARVIOIDAAN seuraavissa mainossopimusten kilpailutuksissa".
sekä viidennen varsinaisen kappaleen viimeinen virke kuulumaan seuraavasti:
"Tulevissa kilpailutuksissa mainosoperaattoreita OHJATAAN ympäristöystävällisempään suuntaan muillakin kuin mainonnan sisältöön liittyvillä rajoituksilla, esimerkiksi asettamalla tarjouskilpailussa mainoslaitteiden energiankulutukseen liittyviä tai muita vastaavanlaisia laatukriteereitä".
25.03.2021 Pöydälle
Esittelijä
yksikön johtaja
Karoliina Rajakallio
Lisätiedot
Maija Sarpo, laatu- ja ympäristöpäällikkö, puhelin: 310 34865
maija.sarpo(a)hel.fi
Reino Aittomäki, palveluasiantuntija, puhelin: 310 35550
reino.aittomaki(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 30.03.2021 § 157
HEL 2021-001525 T 00 00 03

Lausunto
Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon:
Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialalla on tällä hetkellä
voimassa 31.7.2023 asti Clear Channel Suomi Oy:n kanssa solmittu
ulkomainosvälinepaikkojen vuokrausta sekä kaupungin käyttöön tulevaa mainostilaa koskeva sopimus. Lisäksi kaupunkiympäristön toimiala
vuokraa siltamainospaikkoja. Helsingin kaupunki ei hanki, eikä järjestä
ulkomainospalvelua, vaan kaupunki vuokraa paikkoja ja tiloja tällaisen
yritystoiminnan harjoittamiseen. Nykyisessä ulkomainosvälinepaikkoja
koskevassa vuokrasopimuksessa on mainonnan rajoituksia, jotka koskevat alkoholimainontaa sekä sitä, että ulkomainokset eivät saa olla laPostiosoite
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kisääteisten tai hallinnollisten määräysten vastaisia. Nykyiset vuokrasopimuksessa olevat rajoitteet ovat siten lainsäädäntölähtöisiä. Siltamainospaikkojen vuokrauksessa erityisiä rajoituksia mainosten sisällölle ei ole asetettu.
Vuokrasopimuksen yksipuolinen muuttaminen kesken sopimuskauden
ei ole mahdollista, eikä Helsingin kaupunki vuokranantajana voi siten
muuttaa ulkomainosvälinepaikkoja koskevan vuokrasopimuksensa ehtoja yksipuolisesti kesken sopimuskauden. Julkisena hankintayksikkönä Helsingin kaupungille asettaa rajoitteita myös hankintalaki hankintasopimuksen muuttamiselle kesken sopimuskauden.
Helsingin kaupunki ottaa vakavasti vastuunsa ilmastonmuutoksen torjunnassa ja torjuu ilmastonmuutosta kunnianhimoisesti. Mainonnan sisällölle asetettavia rajoituksia tarkastellaan seuraavan ulkomainospaikkojen vuokrausta koskevan kilpailutuksen yhteydessä, mutta on syytä
huomata, että ilmastohaitalliseksi katsottavien tuotteiden mainontakiellolla kaupunki asettaisi vuokrasopimuksin vuokralaiselleen sen liiketoimintaan sellaisia ehtoja ja rajoituksia, jotka eivät perustu kyseisellä
alalla noudatettaviin ohjeisiin ja sääntelyyn. Markkinointia säännellään
nykyisellään lukuisissa eri laeissa, kuten kuluttajansuoja-, alkoholi-, tupakka- ja lääkelaissa, jolloin kyseessä ovat laintasoiset rajoitteet mainostoiminnalle. Lainsäädännöstä tulevien rajoitusten lisäksi mainonnassa huomioidaan myös alan itsesääntelynä muun muassa Kansainvälisen kauppakamarin markkinointisäännöt, Keskuskauppakamarin ja
sen Mainonnan eettisen neuvoston periaatteet ja lausunnot sekä sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ennakkopäätökset.
Tuotteiden ja palveluiden määrittely ilmastohaitalliseksi sekä niiden
mainontakiellon rajan asettaminen edellyttäisi yksityiskohtaista määrittelyä vuokrasopimuksessa esimerkiksi sen osalta, koskisiko kielto ainoastaan yksittäisiä tuotteita tai palveluita vai koko yritystä tai konsernia sekä sitä, miten suhtauduttaisiin sellaisiin mainoksiin, jossa sinänsä
ilmastohaitallisia tuotteita tai palveluita tarjoava yritys mainostaa pelkästään mielikuvaa itsestään. Elinkeinotoiminnan rajoittamisen ohella
etukäteen asetettavat mainonnan sisällölliset kiellot saattavat olla ongelmallisia myös sananvapauden kannalta, joten tällaisten kieltojen tarkoituksenmukaisuutta ja tehokkuutta on syytä harkita tarkoin etukäteen.
Kaupunki huomioi tulevissa ulkomainontaa koskevissa kilpailutuksissaan ulkomainonnan ympäristönäkökohdat ja kannustaa siten mainoslaiteyrityksiä tekemään ympäristöystävällisempiä valintoja.
Käsittely
30.03.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
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Vastaehdotus:
Mia Haglund: Aloitevastauksen kohdasta neljä toinen virke muutetaan
muodosta "Mainonnan sisällölle asetettavia rajoituksia on mahdollista
tarkastella seuraavan ulkomainospaikkojen vuokrausta koskevan kilpailutuksen yhteydessä"
muotoon "Mainonnan sisällölle asetettavia rajoituksia tarkastellaan seuraavan ulkomainospaikkojen vuokrausta koskevan kilpailutuksen yhteydessä"
Aloitevastauksen viimeinen virke:
"Kaupunki voi kuitenkin pyrkiä huomioimaan tulevissa ulkomainontaa
koskevissa kilpailutuksissaan ulkomainonnan ympäristönäkökohdat ja
kannustamaan siten mainoslaiteyrityksiä tekemään ympäristöystävällisempiä valintoja."
korvataan seuraavalla:
"Kaupunki huomioi tulevissa ulkomainontaa koskevissa kilpailutuksissaan ulkomainonnan ympäristönäkökohdat ja kannustaa siten mainoslaiteyrityksiä tekemään ympäristöystävällisempiä valintoja."
Kannattaja: Laura Rissanen
1 äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Aloitevastauksen kohdasta neljä toinen virke muutetaan
muodosta "Mainonnan sisällölle asetettavia rajoituksia on mahdollista
tarkastella seuraavan ulkomainospaikkojen vuokrausta koskevan kilpailutuksen yhteydessä" muotoon "Mainonnan sisällölle asetettavia rajoituksia tarkastellaan seuraavan ulkomainospaikkojen vuokrausta koskevan kilpailutuksen yhteydessä"
Aloitevastauksen viimeinen virke: "Kaupunki voi kuitenkin pyrkiä huomioimaan tulevissa ulkomainontaa koskevissa kilpailutuksissaan ulkomainonnan ympäristönäkökohdat ja kannustamaan siten mainoslaiteyrityksiä tekemään ympäristöystävällisempiä valintoja." korvataan seuraavalla: "Kaupunki huomioi tulevissa ulkomainontaa koskevissa kilpailutuksissaan ulkomainonnan ympäristönäkökohdat ja kannustaa siten
mainoslaiteyrityksiä tekemään ympäristöystävällisempiä valintoja."
Jaa-äänet: 5
Sirpa Asko-Seljavaara, Nuutti Hyttinen, Atte Kaleva, Antti Koskela, Jape Lovén
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Ei-äänet: 6
Mia Haglund, Noora Laak, Antti Möller, Laura Rissanen, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara
Poissa: 2
Tuomas Rantanen, Risto Rautava
Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi Mia Haglundin vastaehdotuksen äänin 6-5 (2 poissa).
23.03.2021 Pöydälle
Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot
Pia Hosia, lakimies: 310 39061
pia.hosia(a)hel.fi
Inkeri Lehmusoksa, vs. yksikön päällikkö, puhelin: 310 22794
inkeri.lehmusoksa(a)hel.fi
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§ 158
Valtuutettu Juha Hakolan aloite Lauttasaaren ala-asteen ympäristön
liikenneturvallisuuden parantamisesta
HEL 2021-001614 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174
suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet
1

Valtuutettu Juha Hakolan aloite

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Valtuutettu Juha Hakola ja 22 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan seuraavia toimenpiteitä liikenneturvallisuuden parantamiseksi
Lauttasaaren ala-asteen koulun läheisyydessä: Lauttasaarentien Isokaaren ja Särkiniementien välisen osuuden pysyvä nopeusrajoituksen
laskeminen 30km/h, nopeusnäytön ja suojateiden huomiovalojen asentaminen Lauttasaarentielle Isokaaren liittymän jälkeen, kaistojen tekninen kaventaminen koulun välittömässä läheisyydessä ja hidastetöyssyjen rakentaminen Lauttasaarentielle koulun molemmille puolille.
Lauttasaarentien kaltaisten alueellisten kokoojakatujen nopeusrajoitus
on 40 km/h kaupunginhallituksen 9.4.2018 hyväksymien nopeusrajoitusten määrittämisen periaatteiden mukaan. Erityiskohteissa, kuten
esikaupunkien keskustojen kohdalla, voidaan alueelliselle kokoojakadulle asettaa lyhyelle jaksolle rajoitus 30 km/h. Lauttasaarentie on alueellinen kokoojakatu, joka palvelee kaupungin osa-alueen sisäistä liikennettä ja alueen yhteyksiä pääkatuverkkoon. Kadulla on linjaautoliikennettä ja kadunvarsipysäköintiä. Metroliikenteen alettua raskas
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bussiliikenne väheni Lauttasaarentiellä. Nopeusrajoitus on 40 km/h
koulun kohdalla.
Fyysiset hidasteet ovat ongelmallisia joukkoliikenteen käyttämillä kaduilla ja niitä yleensä ei käytetä tämän tyyppisillä alueellisilla kokoojakaduilla. Lisäksi valtakunnallinen suurten erikoiskuljetusten reitti
(7x7x40 m) kulkee Lauttasaarentietä pitkin.
Lauttasaaressa nopeusnäyttötaulut on asennettu pääbussireittien kaduille: Vattuniemenkadulle, Särkiniementielle, Katajaharjuntielle ja
Lauttasaarentielle. Kaupunkiympäristön toimialan liikenne- ja katusuunnittelupalvelu päättää vuosittain hankittavien nopeusnäyttötaulujen
sijoittamisista kootusti koko kaupungin katuverkko huomioon ottaen.
Näyttötaulujen määrä on rajallinen. Aloitteessa esitetty paikka lisätään
ehdotettavien kohteiden listalle.
Lapsista varoittavat liikennemerkit sijaitsevat ennen Lahnalahdentien
risteystä ja idästä päin tultaessa ennen Ruukinlahdentien risteystä.
Myllykallion ala-asteen kohdalla on painonapeilla toimivat liikennevalot.
Nappia painamalla valot vaihtuvat punaiseksi autoille varsin nopeasti,
joten jalankulkijan odotusaika on lyhyt. Lapsia-varoitusmerkit ovat koulun läheisyydessä. Näkymät liittymissä ja suojateillä ovat hyvät. Ruukinlandentien risteyksessä on suojatiesaareke, joka mahdollistaa ajoradan
ylittämisen kahdessa osassa. Suojatiemerkit ovat hyvin näkyvissä ajoradan keskellä.
Lauttasaarentien pohjoispuolella kulkee pääpyöräreitti ja pyöräliikenne
on vilkasta. Lauttasaarentien osuudesta välillä Ruukinlahdentie Isokaari
on käynnistynyt 1-suuntaisten pyöräliikennejärjestelyjen katusuunnittelu. Suunnitelmassa erityisesti jalankulkijoiden olosuhteita parannetaan
siirtämällä pyöräily pyöräkaistoille. Hankkeen rakentaminen on ohjelmoitu vuodelle 2022.
Aloitteesta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan lausunto. Vastaus
on lausunnon mukainen.
Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174
suvi.ramo(a)hel.fi
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1

Valtuutettu Juha Hakolan aloite

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 03.05.2021 § 332
HEL 2021-001614 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174
suvi.ramo(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 30.03.2021 § 166
HEL 2021-001614 T 00 00 03

Lausunto
Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon:
Lauttasaarentie on alueellinen kokoojakatu, joka palvelee kaupungin
osa-alueen sisäistä liikennettä ja alueen yhteyksiä pääkatuverkkoon.
Kadulla on linja-autoliikennettä ja kadunvarsipysäköintiä. Metroliikenteen alettua raskas bussiliikenne väheni Lauttasaarentiellä. Nopeusrajoitus on 40 km/h koulun kohdalla.
Kaupunginhallitus hyväksyi 9.4.2018 nopeusrajoitusten määrittämisen
periaatteet Helsingissä. Periaatteiden mukaan alueellisten kokoojakatujen nopeusrajoitus on 40 km/h. Erityiskohteissa, kuten esikaupunkien
keskustojen kohdalla, voidaan alueelliselle kokoojakadulle asettaa lyhyelle jaksolle rajoitus 30 km/h.
Fyysiset hidasteet ovat ongelmallista joukkoliikenteen käyttämillä kaduilla ja niitä yleensä ei käytetä tämän tyyppisillä alueellisilla kokoojaPostiosoite
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

Pöytäkirja

9/2021

234 (531)

Asia/35
19.05.2021

kaduilla. Lisäksi valtakunnallinen suurten erikoiskuljetusten reitti
(7x7x40 m) kulkee Lauttasaarentietä pitkin.
Lauttasaaressa nopeusnäyttötaulut on asennettu pääbussireittien kaduille: Vattuniemenkadulle, Särkiniementielle, Katajaharjuntielle ja
Lauttasaarentielle. Liikenne- ja katusuunnittelupalvelu päättää vuosittain hankittavien nopeusnäyttötaulujen sijoittamisista kootusti koko
kaupungin katuverkko huomioon ottaen. Näyttötaulujen määrä on rajallinen. Kyseinen paikka lisätään ehdotettavien kohteiden listalle.
Lapsista varoittavat liikennemerkit sijaitsevat ennen Lahnalahdentien
risteystä ja idästä päin tultaessa ennen Ruukinlahdentien risteystä.
Myllykallion ala-asteen kohdalla on painonapeilla toimivat liikennevalot.
Nappia painamalla valot vaihtuvat punaiseksi autoille aika nopeasti, joten jalankulkijan odotusaika on lyhyt. Lapsia-varoitusmerkit ovat koulun
läheisyydessä. Näkymät liittymissä ja suojateillä ovat hyvät. Ruukinlandentien risteyksessä on suojatiesaareke, joka mahdollistaa ajoradan
ylittämisen kahdessa osassa. Suojatiemerkit ovat hyvin näkyvissä ajoradan keskellä.
Lauttasaarentien pohjoispuolella kulkee pääpyöräreitti ja pyöräliikenne
on vilkasta. Lauttasaarentien osuudesta välillä Ruukinlahdentie Isokaari
on käynnistynyt 1-suuntaisten pyöräliikennejärjestelyjen katusuunnittelu. Suunnitelmassa erityisesti jalankulkijoiden olosuhteita parannetaan
siirtämällä pyöräily pyöräkaistoille. Hankkeen rakentaminen on ohjelmoitu vuodelle 2022.
Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot
Olga Veikkolainen, liikenneinsinööri: 310 37280
olga.veikkolainen(a)hel.fi
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§ 159
Valtuutettu Mia Haglundin aloite asunnon saannin helpottamisesta
turvakotijakson jälkeen
HEL 2020-013661 T 00 00 03

Päätös
Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet
1

Valtuutettu Mia Haglundin aloite_

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.
Esittelijän perustelut
Valtuutettu Mia Haglund ja 15 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan käytäntöjen luomista asunnon hakemisen ja saamisen helpottamiseksi turvakotijakson jälkeen.
Kaupunkistrategian 2017-2021 linjauksiin kuuluu syrjäytymisen ja
asunnottomuuden torjuminen. Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn ja
vähentämisen toimenpidesuunnitelma on laadittu sosiaali- ja terveystoimialan, kaupunkiympäristön toimialan ja kaupunginkanslian yhteistyönä.
Kaupunginhallitus toteaa, että yhteistyötä on tehty pitkään ja käytäntöjä
on luotu kriisi- ja tilapäisasunnoissa eri syistä asuvien jatkoasumisen
järjestämisessä. Asumispaikkaa vailla olevan perheen on tärkeää saada asunnonhaku vireille jo turvakodissa. Turvakotien asukkaat, henkilöstö sekä sosiaali- ja asuntotoimi tekevät tiivistä yhteistyötä turvakotimajoituksen jälkeisen tilapäisen asumisvaiheen järjestelyissä. Osa tilapäisen asumisen paikoista on kaupungin omia, osa ostetaan ulkopuolisilta palveluntuottajilta. Tarvittaessa perheet saavat sosiaalityön puoltoPostiosoite
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lausunnon vuokra-asunnon saamista varten. Näin asunnonvälitys saa
viranomaiselta tiedon kiireellisen asunnon tarpeessa olevasta perheestä. Perhe voidaan myös ohjata hakemaan vuokravakuutta Kelalta.
Helsingin kaupungin asuntopalvelut tekee yhteistyötä Pääkaupunkiseudun turvakodit Oy:n kanssa. Yhteistyötä ja käytäntöjen yhtenäistämistä kehitetään parhaillaan myös muiden asumispalvelujen tuottajien
ja pääkaupunkiseudun verkostojen kanssa.
Asiasta on saatu sosiaali- ja terveyslautakunnan ja kaupunkiympäristölautakunnan lausunnot. Vastaus on lausuntojen mukainen.
Kaupunkiympäristölautakunnan sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan
lausunnoissa todetaan, että sopivan asunnon saatavuudesta ei tarpeista huolimatta ole takeita. Kaupunginhallitus edellyttää, että kaupunki
vahvistaa turvakotijakson jälkeisen jatkoasumisen järjestämistä ja raportoi tehdyistä toimenpiteistä sosiaali- ja terveyslautakunnalle
Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet
1

Valtuutettu Mia Haglundin aloite_

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 03.05.2021 § 334
HEL 2020-013661 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.
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Kaupunkiympäristölautakunnan sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan
lausunnoissa todetaan, että sopivan asunnon saatavuudesta ei tarpeista huolimatta ole takeita. Kaupunginhallitus edellyttää, että kaupunki
vahvistaa turvakotijakson jälkeisen jatkoasumisen järjestämistä ja raportoi tehdyistä toimenpiteistä sosiaali- ja terveyslautakunnalle.
Käsittely
03.05.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
Vastaehdotus:
Veronika Honkasalo: Lisätään päätösehdotukseen:
Kaupunkiympäristölautakunnan sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan
lausunnoissa todetaan, että sopivan asunnon saatavuudesta ei tarpeista huolimatta ole takeita. Kaupunginhallitus edellyttää, että kaupunki
vahvistaa turvakotijakson jälkeisen jatkoasumisen järjestämistä ja raportoi tehdyistä toimenpiteistä sosiaali- ja terveyslautakunnalle.
Kannattaja: Daniel Sazonov
Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Veronika Honkasalon vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.
26.04.2021 Pöydälle
19.04.2021 Pöydälle
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 02.03.2021 § 92
HEL 2020-013661 T 00 00 03

Lausunto
Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon:
Turvakotipalvelut
Turvakotipalvelut ovat valtion rahoittamia, laissa määriteltyjä erityispalveluita lähisuhdeväkivaltaa kokeneille tai sen uhan alla eläville henkiPostiosoite
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löille ja perheille. Turvakotitoiminta siirtyi lakiuudistuksen yhteydessä
kunnilta valtiolle vuonna 2015. Turvakodit tarjoavat välitöntä kriisiapua,
ympärivuorokautista turvattua asumista sekä akuuttiin tilanteeseen liittyvää psykososiaalista tukea, neuvontaa ja ohjausta. Turvakotipalvelut
ovat saatavilla asuinpaikasta riippumatta.
Vuonna 2019 Suomessa toimi yhteensä 28 turvakotia. Näissä turvakodeissa oli tilaa yhteensä 202 perheelle tai yksin tulevalle asiakkaalle.
Vuoden 2019 aikana turvakodeissa oli yli 5 000 asiakasta, joista aikuisia asiakkaista oli 54 % ja lapsia 46 %. Yksi asiakas oli turvakodissa
keskimäärin 17 päivää. Vuonna 2019 Uudellamaalla oli käytössä kuusi
turvakotia, joiden käyttöaste vuoden aikana oli 85% - 93%. THL:n tietojen mukaan turvakotien käyttäjämäärät ovat olleet kasvussa vuodesta
2015 alkaen. (Lähde: THL Tilastoraportti 17/2020: Turvakotipalvelut.)
Asunnon järjestyminen turvakotijakson jälkeen
Akuutin kriisin jälkeen on tärkeää päästä elämään tavallista arkea
mahdollisimman pian eikä palaamisen väkivaltaiseen tilanteeseen tulisi
olla vaihtoehto. Koska asiakkaat eivät ole yhtenäinen ryhmä, vaan heidän elämäntilanteensa ja taloudellinen asemansa eroavat, ovat myös
heidän mahdollisuutensa uuden asunnon järjestämiseen hyvin erilaiset.
Nykyisessä asuntomarkkinatilanteessa on Helsingissä vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja hyvin tarjolla. Niiden vuokrataso nousee kuitenkin
monelle liian korkeaksi, joten ne eivät usein ole realistinen vaihtoehto
asumisen järjestämiseksi turvakotijakson jälkeen. Asumisen hinta on
noussut monille asunnon tarvitsijoille liian korkeaksi myös suhteessa
Kelan hyväksymiin ns. kohtuuvuokrarajoihin.
Huolimatta siitä, että Helsingin kaupungin omistamien vuokraasuntojen lisäksi on kaupungissa myös muita kohtuuhintaisia vuokraasuntoja tarjoavia toimijoita, on kohtuuhintaisen vuokra-asunnon löytyminen vaikeaa. Moni joutuu turvautumaan kotikunnan järjestämään väliaikaiseen asuntoon. Turvakodista on mahdollisuus siirtyä sosiaalityön
tukemana joko omaan asuntoon tai sosiaalihuoltolain mukaiseen tilapäiseen asumiseen (ns. kriisimajoitus).
Helsingissä aikuissosiaalityön tilapäisen majoituksen-yksikkö vastaa
majoitukseen ohjaamisesta. Osa tilapäisen asumisen paikoista ostetaan ulkopuolisilta palvelun tuottajilta. Tilapäisen asumisen aikana perhe on myös lapsiperheiden palvelutarpeen arvioinnin ja tuen asiakkaita.
Asiakasperheet saavat puoltolausunnon kaupungin vuokraasuntohakemuksen liitteeksi.
Asukasvalinnat
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Kaupunkiympäristön toimialan asukas- ja yrityspalveluiden asuntopalvelut-yksikkö tekee asukasvalinnat Helsingin kaupungin omistamiin
(HEKA) ARA –vuokra-asuntoihin voimassa olevien lakien ja asetusten
sekä Helsingin kaupunginhallituksen 8.3.2010 vahvistamien asukasvalintaperiaatteiden mukaisesti. Asukkaaksi valitsemisen perusteina ovat
hakijaruokakunnan asunnontarve, varallisuus ja tulot siten, että etusijalle asetetaan aina asunnottomat ja muut kiireellisimmässä asunnon tarpeessa olevat vähävaraisimmat ja pienituloisimmat ruokakunnat. Periaatteena on, että vuokra-asunnot osoitetaan niitä eniten tarvitseville
ruokakunnille pyrkien samalla vuokratalon monipuoliseen asukasrakenteeseen ja sosiaalisesti tasapainoiseen asuinalueeseen. Asunnontarvetta arvioitaessa apuna käytetään kiireellisyysluokitusta, jonka mukaan hakijat luokitellaan kolmeen ryhmään: Erittäin kiireellisiin, kiireellisiin tai asunnontarpeessa oleviin hakijoihin.
Hakemustensa perusteella turvakodeissa asuvat asunnonhakijat luokittuvat erittäin kiireellisessä asunnon tarpeessa oleviin.
Asuntopalvelut-yksikkö valitsee asukkaat asuntoihin välittömästi saatuaan tiedon asuntojen vapautumisesta. Koska etukäteen ei ole tiedossa
mistä ja millaisia asuntoja on vapautumassa, ei asunnonsaantimahdollisuuksia tai asunnon saantiin kuluvaa aikaa pystytä ennakolta arvioimaan. Asukkaita valittaessa huomioidaan myös hakijan hakemuksessaan esittämät asuntoon ja asuinalueeseen liittyvät toiveet. Jos haettavalle asunnolle on hakemuksessa asetettu tiukat kriteerit (esim. lasten
koulumatkat, asunnon hinta, koko, sijainti, varustetaso), voi sopivan
asunnon löytyminen olla haasteellista.
Helsingin kaupungin vuokra-asuntojen kysyntä ylittää moninkertaisesti
niiden tarjonnan. Tällä hetkellä rekisterissä on noin 23 000 voimassa
olevaa hakemusta, joista erittäin kiireellisiä on noin 12 000 ja kiireellisessä asunnontarpeessa olevia noin 6 800. Asuntoja vapautuu vuosittain vain noin 3 500 kpl, joten vuokra-asuntoa ei pystytä tarjoamaan
edes kaikille erittäin kiireellisessä asunnon tarpeessa oleville hakijoille.
Helsingin toimenpidesuunnitelma asunnottomuuden ennaltaehkäisemiseksi ja vähentämiseksi
2020 - 2022.
Asuntopalvelut-yksikkö tekee yhteistyötä sosiaali- ja terveyspalveluiden
eri yksiköiden kuten lastensuojelun, asunnottomien tuen ja maahanmuuttoyksikön kanssa. Turvakodeista asuntopalveluilla on jo pitkään
tehty yhteistyötä Pääkaupungin turvakoti Oy:n kanssa.
Asuntopalveluista osallistuttiin kaupunginkanslian, soten ja Kympin
asuntotoimijoiden kanssa asunnottomuuden ennalta ehkäisemiseksi ja
vähentämiseksi laaditun toimenpideohjelman vuosille 2020 - 2022 valPostiosoite
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

Pöytäkirja

9/2021

240 (531)

Asia/36
19.05.2021

misteluun. Siinä yhteistyötä ja yhteistyöprosesseja eri toimijoiden välillä
kehitettiin edelleen.
Tuloksena on laadittu asuntopuoltolomake, jonka avulla on mahdollisuus tuoda esiin perheiden erityistilanteet. Näin asunnonvälitys saa tiedon viranomaiselta kiireellisen asunnon tarpeessa olevasta perheestä.
Sosiaalityön asuntopuoltoprosessia on mallinnettu syksyn 2020 aikana
yhteistyössä kaupungin asunnonvälityksen ja sosiaali- ja terveystoimen
kanssa.
Puoltolausuntojen merkitys asukasvalinnoissa
Sovittujen periaatteiden mukaisesti laadittu puoltolausunto tuo tietoa
hakijan sen hetkisestä tilanteesta ja asunnontarpeesta, jota hakemuksessa ei välttämättä ole osattu oikealla tavalla tuoda esiin tai mainittu
lainkaan, jos hakemus on laitettu vireille aiemmin. Lisäksi puolto nostaa
samassa tilanteessa olevien hakijoiden joukosta (joita voi olla johonkin
asuntoon jopa satoja, erityisesti kantakaupungin kohteissa) esille ne
hakijat, joilla on erittäin kiireellisen asunnon tarpeen lisäksi myös muita
painavia perusteita asunnon saantiin. Aina tämäkään ei takaa yksittäisen hakijan asunnon saamista, sillä samaan kohteeseen voi olla useita
hakijoita, joilla kaikilla on jokin puoltolausunto.
Jo sovittujen yhteistyökäytäntöjen lisäksi puoltoja asuntohakemuksen
liitteeksi tulee monelta muultakin toimijalta kuten eri sosiaalityöntekijöiltä ja -ohjaajilta, lääkäreiltä, lähi- ja sairaanhoitajilta, vuokranantajilta ja
yhdistyksiltä. Puollot ovat sisällöltään hyvin vaihtelevia, eivätkä aina
kerro hakijan tilanteesta ja asunnon tarpeen kiireellisyydestä.
Johtuen erittäin kiireellisten asunnonhakijoiden ja puoltolausuntojen
suuresta määrästä, sekä hakijoiden asunnolle asettamista vaatimuksista, ei asuntoa voida puolloista huolimatta taata.
Yhteistyön lisääminen turvakotijakson jälkeisen asumisen järjestymiseksi
Helsingin kaupungilla on jo pitkään tehty yhteistyötä ja luotu käytäntöjä
kriisi- ja tilapäisasunnoissa eri syistä asuvien jatkoasumisen järjestämisessä. Viime vuonna on yhteistyötä asuntopalvelun ja sosiaali- ja terveystoimen välillä edelleen tiivistetty mm. asunnottomuuden ehkäisemiseksi laaditun toimenpideohjelman työstämisen yhteydessä.
Yhteistyöstä huolimatta asumisen järjestymisessä on usein haasteita
johtuen kaupungin vuokra-asuntojen suuresta kysynnästä ja toisaalta
vähäisestä tarjonnasta.
Kaupunkiympäristölautakunnan näkemyksen mukaan yhteistyötä
asunnon saannin helpottamiseksi tulee edelleen jatkaa kaupunkiympäPostiosoite
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ristön toimialan asuntopalvelut-yksikön ja sosiaali- ja terveystoimen välillä. Yhteistyössä aiemmin sovittujen käytäntöjen noudattamista ja yhteistyön kehittämistä tulee jatkaa.
Lisäksi asuntopalvelut-yksikkö luo yhteydet pääkaupunkiseudun turvakotien edustajiin yhteistyöstä sopimiseksi ja puoltokäytäntöjen yhtenäistämiseksi kevään 2021 aikana. Tämän jälkeen käydään myös keskustelut käytännöistä ja niiden mahdollisesta yhtenäistämisestä Espoon Asunnot Oy:n ja VAV Asunnot Oy:n kanssa.
Lausuntoa on valmisteltu yhteistyössä sosiaali- ja terveystoimen kanssa.
16.02.2021 Pöydälle
Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot
Kati Hytönen, tiimipäällikkö: 310 29729
kati.hytonen(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 02.03.2021 § 41
HEL 2020-013661 T 00 00 03

Lausunto
Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle valtuutettu
Mia Haglundin ja 15 muun valtuutetun aloitteesta seuraavan lausunnon:
”Aloitteessa esitetään, että kaupunki luo käytännöt oman asunnon hakemisen ja saannin helpottamiseksi turvakotijakson jälkeen ja että käytännöt luotaisiin yhteistyössä pääkaupunkiseudun muiden kuntien ja
seudun turvakotien ja asuntopalveluiden kanssa.
Turvakodit Uudellamaalla
Turvakodissa tarjotaan tukea, neuvontaa ja ohjausta akuutissa tilanteessa perheelle, joka on kokenut lähisuhdeväkivaltaa.
Turvakotipalvelut ovat valtion rahoittamia laissa määriteltyjä erityispalveluita lähisuhdeväkivaltaa kokeneille tai sen uhan alla eläville henkilöille. Turvakodeissa kertyi vuonna 2019 yli 92 000 asumispäivää, ja
yksi asiakas oli turvakodissa keskimäärin 17 päivää. Vuoden 2019 aikana turvakodeissa oli yli 5 000 asiakasta. Valtakunnallisesti turvakoPostiosoite
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tien asiakkaiden määrä kasvoi vuoteen 2018 verrattuna 6 prosentilla.
Aikuisia asiakkaista oli 54 prosenttia ja lapsia 46 prosenttia.
Vuonna 2019 Uudellamaalla oli käytössä kuusi turvakotia. Niiden käyttöaste oli 85 %–93 % vuoden aikana, ja perhepaikkoja niissä oli 7–14.
Vuonna 2019 niissä oli yli 36 000 asumispäivää. Yhtä turvakotia lukuun
ottamatta, asumispäivien lukumäärä nousi Uudenmaan turvakodeissa
vuodesta 2018 vuoteen 2019. Vuonna 2020 Uudellamaalla oli käytössä
yhdeksän turvakotia. Ennakkoon on saatu tietona, että turvakotien
asiakasmäärä laski vuonna 2020 edellisvuoteen verrattuna. Ennakkotietojen perusteella aikuisten asiakkaiden määrä kasvoi hieman, mutta
lasten määrä sen sijaan laski.
(Lähde: Thl Tilastoraportti 17/2020: Turvakotipalvelut.)
Perheiden kriisimajoitus turvakodissa
Perhe, jossa on väkivaltaa tai väkivallan uhkaa voi hakeutua turvakotiin
itsenäisesti tai sosiaalihuollon ohjaamina. Jos perheessä on alaikäisiä
lapsia, voidaan lastensuojelusta myös velvoittaa perhettä hakeutumaan
turvakotiin lasten turvallisuuden takaamiseksi. Perhe ohjataan ensisijaisesti Helsingissä sijaitseviin turvakoteihin tai tarvittaessa pääkaupunkiseudulla siihen turvakotiin, jossa on tilaa.
Oleellista on turvakotien asiakkaiden ja henkilöstön sekä sosiaali- ja
asuntotoimen työntekijöiden välinen yhteistyö perheen asumisratkaisun
järjestämiseksi turvakotimajoituksen jälkeen. Tärkeää on saada asunnonhaku vireille jo turvakodissa, jotta vältytään tilapäisen asumisen
vaiheelta.
Yhteistyötä parannetaan turvakotien kanssa kevään 2021 aikana sopimalla asunnonhakemiseen ja asuntopuoltoihin liittyvistä käytännöistä ja
tiedonvaihdosta yhdessä lastensuojelun, alueellisen aikuissosiaalityön
ja kaupungin asuntopalvelun kanssa.
Turvakodeissa on myös perheitä, joiden lapsille ei ole lastensuojelun
tarvetta. Nämä perheet järjestävät turvakodin jälkeisen majoituksen itsenäisesti. Tarvittaessa turvakodin sosiaalityöntekijä auttaa heitä
asioinnissa kaupungin asuntopalvelun kanssa.
Helsingin sosiaali- ja terveystoimen tilapäisen asumisen aikaiset palvelut turvakotimajoituksen jälkeen
Turvakodista voi tarvittaessa siirtyä sosiaalityön tukemana joko omaan
asuntoon tai sosiaalihuoltolain mukaiseen tilapäiseen asumiseen.
Jos perheellä ei ole asumispaikkaa turvakotijakson jälkeen, Helsingin
tilapäisen asumisen tiimin kautta autetaan tilapäisen vaiheen asumisPostiosoite
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ratkaisussa. Osa tilapäisen asumisen paikoista ostetaan ulkopuolisilta
palvelun tuottajilta, ja osa on omia tilapäiseen asumiseen tarkoitettuja
asuntoja. Perheet saavat pääsääntöisesti pysyvän asunnon kolmen
kuukauden kuluessa.
Lähisuhdeväkivallan vuoksi tilapäisasumista haki Helsingissä 53 yksinäistä henkilöä ja 52 lapsiperhettä vuonna 2020. Hakijoista 87,6 % (92)
oli naisia ja 12,4 % (13) miehiä. Naisten osuus hakijoista oli hieman
suurempi verrattuna valtakunnalliseen lähisuhdeväkivaltatilastoon, jossa aikuisista lähisuhdeväkivallan uhreista 76,8 % on arvioitu olevan
naisia.
Tilapäisen asumisen aikana perheen tuen ja palveluiden tarvetta selvitetään lapsiperheiden palvelutarpeen arvioinnissa ja tuessa. Työryhmät
toimivat moniammatillisesti ja työskentelyn aikana perheen on mahdollista saada myös lyhytkestoista ohjausta ja tukea esimerkiksi aikuissosiaalityön sosiaaliohjauksesta, perhe- ja kasvatusneuvonnasta tai psykiatriselta sairaanhoitajalta.
Helsingin aikuissosiaalityön tilapäisen asumisen -tiimissä on aloittanut
1.9.2020 sosiaalityöntekijä, jonka tehtävänä on tukea perheitä asumiseen liittyvissä kysymyksissä ja asunnon hankinnassa. Sosiaalityöntekijän tehtävänä on myös palvelujen koordinointi ja yhteistyö palveluntuottajien kanssa.
Sosiaalityön puoltolausunto vuokra-asunnon saamista varten
Viranomaiset lastensuojelussa, aikuissosiaalityössä ja tilapäinen asuminen -tiimissä tekevät tiivistä yhteistyötä kaupungin asuntopalvelun
kanssa perheen vuokra-asunnon järjestämiseksi.
Turvakodissa asuville perheille laaditaan tarvittaessa sosiaalityön puoltolausunto vuokra-asunnon saamista varten. Lausuntolomake on tehty
ja puoltoprosessi on kuvattu sekä sovittu kaupungin asuntopalvelun
kanssa. Lapsiperheiden osalta tämä kehittämistyö (prosessi ja puoltolausunto) tehdään kevään 2021 aikana.
Puoltolausunnon laatii perheen sosiaalityön vastuutyöntekijä. Asuntopuolto tehdään, jos perheen asunnontarve on kiireellinen tai erittäin kiireellinen ja jos asuntoa ei ole mahdollista saada ilman puoltoa. Puollossa työntekijä pystyy tarkemmin kuvaamaan perheen asunnontarvetta ja sen kiireellisyyttä. Puolto laaditaan yhteistyössä asiakkaan kanssa, ja työntekijä lähettää puollon asuntohakemuksen liitteenä.
Vaikka asuntopuolto on tehty, ei asuntoa välttämättä ole vapaana. Niissä tilanteissa vastuutyöntekijä tukee perhettä asunnon haussa muutoin
ja ohjaa esimerkiksi hakemaan Kelalta vuokravakuutta.
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Esteitä vuokra-asunnon saamiseksi
Sosiaaliviranomaisen puoltolausunto ei takaa asunnon saamista. Vuokra-asuntoja on vähän vapaana ja sen saamista voivat hankaloittaa
vuokravelka kaupungin tai muun julkisen yhteisön tai yhdistyksen
asunnosta. Kerran menetetty Helsingin kaupungin vuokra-asunto hankaloittaa uuden vuokra-asunnon saantia merkittävästi. Jos perheen
luottotiedot ovat menneet, hankaloittaa tämä yksityisiltä vuokranantajilta vuokraamista.
Jos vuokravelka on jo ulosotossa, on sen takaisinmaksun järjestäminen
tai saaminen pois ulosotosta hankalaa. Myöskään maksusuunnitelman
teko kohdistettuna vain vuokravelkaan ei onnistu.
Helsingin sosiaali- ja terveystoimesta voi kuitenkin hakea sosiaalista
luottoa, jonka kautta ulosotossa olevia velkoja voi olla mahdollista
maksaa pois, mikäli kokonaisvelkojen määrä on alle 15 000 euroa. Sosiaalinen luototus käsittelee luottohakemuksen ja antaa päätöksen.
Vuokra-asunnon saamisen aikatauluun vaikuttaa perheen toive asunnon sijainnista, mihin puolestaan vaikuttaa lasten koulun tai päivähoitopaikan sijainti.
Pääkaupunkiseutu
Sosiaalityön tiimit jatkavat yhteistyötä Helsingin asuntopalvelun kanssa
ja laajentavat sekä edistävät heidän kanssaan yhteistyötä muihin asuntotuottajiin ja pääkaupunkiseudun verkostoihin.
Helsingin kaupungin asuntopalvelu on tehnyt suoraa yhteistyötä Pääkaupunkiseudun turvakodit Oy:n kolmen erillisen turvakodin kanssa
(Pellas, Haaga ja Toukola). Turvakotien sosiaalityöntekijät tekevät lausunnon asuntopalveluun niiden perheiden osalta, jotka eivät ole kaupungin sosiaalitoimen asiakkaita. Helsingin kaupungin asuntopalvelu
tulee laajentamaan yhteistyötä kaikkien pääkaupunkiseudulla toimivien
turvakotien kanssa.
Turvakotijakson jälkeinen apu Helsingissä
Perhe, jossa on väkivaltaa tai väkivallan uhkaa voi hakeutua turvakotiin
itsenäisesti tai sosiaalihuollon ohjaamina. Turvakodista voi tarvittaessa
siirtyä sosiaalityön tukemana joko omaan asuntoon tai sosiaalihuoltolain mukaiseen tilapäiseen asumiseen.
Viranomaiset lastensuojelussa, aikuissosiaalityössä ja tilapäinen asuminen -tiimissä tekevät tiivistä yhteistyötä kaupungin asuntopalvelun
kanssa perheen vuokra-asunnon järjestämiseksi. Turvakodissa asuville
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perheille laaditaan tarvittaessa sosiaalityön puoltolausunto vuokraasunnon saamista varten.
Turvakodeissa on myös perheitä, joiden lapsille ei ole lastensuojelun
tarvetta. Nämä perheet järjestävät turvakodin jälkeisen majoituksen itsenäisesti. Tarvittaessa turvakodin sosiaalityöntekijä auttaa heitä
asioinnissa kaupungin asuntopalvelun kanssa.
Turvakodissa asuville perheille laaditaan tarvittaessa sosiaalityön puoltolausunto vuokra-asunnon saamista varten. Sosiaalityön tiimit jatkavat
yhteistyötä Helsingin asuntopalvelun kanssa ja laajentavat sekä edistävät heidän kanssaan yhteistyötä muihin asuntotuottajiin ja pääkaupunkiseudun verkostoihin. Lapsiperheiden osalta tämä kehittämistyö (prosessi ja puoltolausunto) tehdään kevään 2021 aikana.
Helsingin kaupungilla on jo luotuja käytäntöjä turvakotijakson jälkeiseen
perheiden apuun, ja näitä käytäntöjä kehitetään edellä mainituin tavoin.
Edellä esitetyt haasteet asuntojen järjestämisessä huomioiden sosiaalija terveyslautakunta pitää nykyisiä käytäntöjä ja niiden kehittämistä riittävinä.
Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi
Vakituisen asunnon saaminen akuutin lähisuhdeväkivaltatilanteen ja
turvakotisijoituksen jälkeen auttaa vanhemman ja lasten toipumista sekä elämän jatkumista muutosten jälkeen. Tilapäisasumisen järjestämisellä tuetaan perhettä elämän ja asumisen järjestelyissä."
Käsittely
02.03.2021 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan
Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi asiasta esittelijän muutetun ehdotuksen mukaisen lausunnon. Esittelijä muutti ehdotusta asian pöydällepanon aikana.
16.02.2021 Pöydälle
Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Lisätiedot
Henna Niiranen, lännen aikuissosiaalityön päällikkö, puhelin: 310 62843
henna.niiranen(a)hel.fi
Jonna Vanhanen, lastensuojelun sosiaalityön päällikkö, puhelin: 310 43809
jonna.vanhanen((a))hel.fi
Marja-Riitta Kilponen, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 43777
marja-riitta.kilponen(a)hel.fi
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§ 160
Valtuutettu Eva Biaudetin aloite ihmiskaupan uhrien palvelujen kehittämisestä
HEL 2021-001526 T 00 00 03

Päätös
Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet
1
2

Valtuutettu Eva Biaudetin aloite
Lausunto, Helsingin poliisi, 1.3.2021

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Päätösehdotus
Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.
Esittelijän perustelut
Valtuutettu Eva Biaudet ja 16 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan
ihmiskaupan vastaisen työn ja palvelujen kehittämistä ja kotoutumisajan pidentämismahdollisuuksien selvittämistä.
Kaupunginhallitus toteaa, että aloitteessa ehdotettua toimintaa uudistetaan parhaillaan valtion toimenpitein. Hallitusohjelmassa on kirjaus ihmiskaupan uhrien aseman parantamisesta. Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan erillislakia ja muita lainsäädäntömuutoksia. Työssä on tarkoitus selvittää myös tarvittavia asumispalveluja. Kotoutumisajan mahdollinen pidentäminen tullee tässä yhteydessä niin ikään arvioitavaksi. Työryhmän toimikausi päättyy
31.12.2022. Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan edustaja
on nimetty työryhmän jäseneksi. Lisäksi oikeusministeriössä on valmisteltu ihmiskaupan vastaista toimintaohjelmaa. Kuluvan vuoden alusta
Helsingin poliisilaitoksella on toiminut ihmiskaupparikosten tutkintaryhmä, joka tekee uudenlaista moniammatillista yhteistyötä mm. työperäisen ihmiskaupan ja seksuaalisen hyväksikäytön uhrien auttamiseksi.
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Kaupunginhallitus viittaa sosiaali- ja terveyslautakunnan lausuntoon ja
katsoo, että ihmiskaupan uhrien auttamista ja ihmiskaupan vastaista
työtä järjestöjen ja poliisin kanssa on tarpeen terävöittää. Monialaista
asiantuntijatyötä on syytä kehittää uudistuvan lainsäädännön pohjalta
työryhmissä ja toimintaohjeissa mm. työllisyyspalvelujen sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen lähtökohdista.
Asiasta on saatu sosiaali- ja terveyslautakunnan sekä Helsingin poliisilaitoksen lausunnot. Vastaus on lausuntojen mukainen.
Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.
Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet
1
2

Valtuutettu Eva Biaudetin aloite
Lausunto, Helsingin poliisi, 1.3.2021

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 03.05.2021 § 333
HEL 2021-001526 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi
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Sosiaali- ja terveyslautakunta 30.03.2021 § 69
HEL 2021-001526 T 00 00 03

Lausunto
Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon valtuutettu Eva Biaudetin ja 16 muun valtuutetun aloitteesta,
jossa edellytetään, että kaupunginhallitus hyväksyy ihmiskaupan vastaista työtä vahvistavan yhteistyösuunnitelman ja että selvitetään mahdollisuudet pidentää ihmiskaupan uhrin kotoutumisaikaa:
”Ihmiskauppa on ilmiönä moninainen. Suomessa tunnistetut uhrien hyväksikäyttötarkoitukset ovat useimmiten olleet pakkotyö, seksuaalinen
hyväksikäyttö ja pakkoavioliitto. Mahdollisia uhreja voidaan kohdata
monissa palveluissa ja keskeistä on palvelujärjestelmän eri toimijoiden
osaaminen uhrin tunnistamiseksi. Uhrit voivat olla suomalais- tai ulkomaalaistaustaisia ja heidän tunnistamisensa on tärkeää myös rikoksen
torjunnassa onnistumiseksi.
Ihmiskaupan vastainen työ ja uhrien auttaminen Helsingissä
Helsingin kaupunki toteuttaa ihmiskaupan vastaista työtä pitkäjänteisesti eri yhteyksissä muun muassa osallistumalla valtakunnalliseen
monialaiseen kehittämistyöhön, antamalla lausuntoja, kehittämällä ihmiskauppaa ehkäiseviä toimintamalleja ja ihmiskaupan uhrien palvelutarpeisiin vastaavia palveluja sekä kouluttamalla henkilöstöä.
Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset auttavat ihmiskaupan uhreja erilaisissa tilanteissa. Uhrien on mahdollista saada pitkäkestoista
apua ja tukea sosiaali- ja terveystoimen keskitetyistä sosiaalipalveluista
maahanmuuttoyksiköstä, jossa uhrin toimintakykyä tuetaan traumatietoisella vakauttavalla työotteella. Sosiaalityön tehtävä on ajaa ihmiskaupan uhrien etua palveluissa ja koordinoida toimintaa muun muassa
terveydenhuollon kanssa. Uhrien auttamiseksi tarvitaan monipuolista
osaamista ja usein uhrin auttamisverkostoon kuuluu ammattilaisia sekä
sosiaali- ja terveyspalveluista ja valtion palveluista että kolmannen sektorin matalan kynnyksen toiminnoista.
Palvelujen järjestämisvastuussa olevan uhrin kotikunnan tulee toimia
myös yhteistyössä poliisin kanssa uhrin suojeluun liittyvissä kysymyksissä. Poliisin tulee puolestaan ohjata sosiaalihuollon ilmeisessä tarpeessa oleva henkilö hakemaan sosiaalipalveluja tai henkilön suostumuksella otettava yhteyttä sosiaalihuollon viranomaiseen sosiaalihuollon tarpeen arvioimiseksi. Erityisissä tilanteissa poliisi voi tehdä ilmoituksen myös ilman henkilön suostumusta.
Poliisiyhteistyöhön osallistuminen
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Ihmiskaupparikosten tutkintaan erikoistuneen uuden valtakunnallisen
poliisiyksikön perustaminen Helsingin poliisilaitoksen alaisuuteen luo
uudenlaisia moniammatillisen yhteistyön rakentamisen mahdollisuuksia
ihmiskaupan uhrien auttamisen käynnistymiseksi jo varhaisessa vaiheessa.
Sosiaali- ja terveystoimiala tulee osallistumaan poliisin uuden ihmiskauppayksikön moniammatilliseen yhteistyöhön. Tämä on kirjattu sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2021 talousarvioon. Ihmiskaupan uhrien auttamisessa mukana olevien toimijoiden keskinäistä yhteistyötä
tehdään jo nyt sekä asiakas- että konsultaatiotasolla, mutta se ei ole
kaikilta osin rakenteista, joten sen juurruttaminen osaksi perustyötä on
tärkeää.
Järjestöjen kokemuksia yhteistyöstä
Keskeisten Helsingissä toimivien ihmiskaupan vastaisessa työssä mukana olevien järjestöjen mukaan yhteistyö kaupungin työntekijöiden
kanssa toimii pääosin hyvin, kun se perustuu aktiiviseen yhteydenpitoon, yhtenäisiin toimintaperiaatteisiin ja toisen työn arvostamiseen.
Uhrin kohtaamina hankaluuksina järjestöt nostavat esille sosiaali- ja
terveydenhuollon palvelujen odotusajat, työntekijöiden vaihtuvuuden,
vastaanottojen harvalukuisuuden ja konkreettisen avun saamisen esimerkiksi lomakkeiden täyttämisessä. Järjestöt tuovat esille myös asiakkaan tarpeen saada intensiivisempää palveluohjausta eri kysymyksissä. Yhteistyön kehittämiseksi järjestöt ehdottavat prosessikuvauksen
laatimista kaupungin ja järjestöjen yhteistyöstä ja asiakasohjauksesta
sekä matalamman kynnyksen yhteydenpitokanavia työntekijään.
Sosiaali- ja terveystoimialan tunnistamat kehittämistarpeet
Palvelujen näkökulmasta on keskeistä, että ihmiskaupan vastaisen
työn vahvistamiseksi ja lainsäädännössä määriteltyjen auttamistoimien
toteuttamiseksi keskeisillä toimijoilla on yhteinen ymmärrys kunkin työtä
jäsentävistä lähtökohdista ja niitä ohjaavista menettelytavoista. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten osaamista rikoksen tutkinnan käsittelyprosessista sekä uhrin oikeuksista ja velvollisuuksista tulee vahvistaa, jotta ne tulevat huomioiduiksi auttamistyössä tutkinnan eri vaiheissa. Myös rikoksen uhrien avuntarpeiden tunnistamisen mahdollisuuksia on sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa kehitettävä.
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen hyvä tuntemus ja verkostoyhteistyön säännölliset rakenteet puolestaan tukevat poliisin ja matalan
kynnyksen palveluissa neuvontaa antavien järjestöjen asiakasohjausta
palveluihin ja ehkäisevät uhrin saaman palvelun sattumanvaraisuutta.
Roolien, vastuiden ja yhteistyökäytäntöjen kuvaaminen ennen mahdolPostiosoite
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

Pöytäkirja

9/2021

250 (531)

Asia/37
19.05.2021

lisen rikoksen ilmituloa sekä esitutkinnan ja tuomioistuinkäsittelyn aikana tukevat toimijoita uhrin tarpeista lähtevään yhteiseen työhön.
Valtakunnallinen kehittämistyö etenee hallitusohjelman mukaisesti
Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmassa on sovittu ihmiskaupparikosten paljastamiseen ja tutkimiseen perustettavan poliisin erikoisyksikön lisäksi myös muista keinoista, joilla parannetaan ihmiskaupan uhrien asemaa ja tehostetaan rikosvastuun toteutumista. Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut ihmiskaupan uhrien auttamista koskevan
lainsäädännön uudistamista valmistelevan työryhmän ajalle 1.6.2020–
31.12.2022. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos selvittää vuosina 2020–
2021 nykyisen palvelujärjestelmän valmiutta vastata ihmiskaupan uhriksi joutuneiden ihmisten asumispalveluiden tarpeisiin sekä tunnistaa
mahdolliset puutteet palveluissa. Lisäksi oikeusministeriössä on valmistelussa ihmiskaupan vastainen toimintaohjelma, jonka ennakoitu valmistumisaika on maaliskuussa 2021.
Euroopan neuvoston ihmiskaupan vastaisen toiminnan yleissopimuksen täytäntöönpanoa seuraava ihmiskaupan vastaisen toiminnan
asiantuntijaryhmä GRETA (Group of Experts on Action Against Trafficking in Human Beings) on suositellut, että kansallisessa toimintaohjelmassa edistetään keskeisten toimijoiden moniammatillista yhteistyötä
paikallisella tasolla, koulutetaan henkilöstöä sekä vahvistetaan kunnallisten viranomaisten ja kansalaisyhteiskunnan toimijoiden keskinäistä
yhteistyötä.
Asiantuntijaryhmän perustaminen Helsinkiin
Sosiaali- ja terveyslautakunta näkee perusteltuna monialaisen ihmiskaupan uhrien auttamisen asiantuntijatyöryhmän perustamisen Helsinkiin. Työryhmän tehtävänä olisi seurata kansallisen ihmiskaupan vastaisen toimintaohjelman toimeenpanoa, ehdottaa ja paikallisella toimintaohjelmalla edistää uusien hyväksi havaittujen toimintamallien käyttöönottoa, tukea moniammatillisen yhteistyön rakentumista ja tuottaa
ihmiskaupan vastaisen työn tilannekuvaa Helsingistä.
Työryhmään ehdotetaan nimettäväksi edustajia ihmiskaupan uhrien
auttamisen kannalta keskeisistä Helsingin kaupungin toiminnoista, kuten maahanmuuttoyksiköstä, lastensuojelusta, sosiaali- ja kriisipäivystyksestä, perusterveydenhuollosta, psykiatria- ja päihdepalveluista,
työllisyyspalveluista sekä turvallisuus- ja valmiusyksiköstä. Työryhmään ehdotetaan kutsuttaviksi osallistujat myös muun muassa poliisista ja järjestöistä.
Asiantuntijatyöryhmän tehtävä linkittyy Helsingin turvallisuussuunnittelun periaatteisiin sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen, ja työPostiosoite
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ryhmän tuleekin tarvittavilta osin tehdä yhteistyötä sekä kaupungin turvallisuussuunnittelun asiantuntijaryhmän että lähisuhdeväkivallan ehkäisytyöryhmän kanssa.
Työryhmän työskentelyyn liittyen tulisi laatia ihmiskaupan uhrien auttamista moniammatillisessa yhteistyössä koskeva toimintaohje. Toimintaohjeessa tulisi kiinnittää huomiota erityisesti palvelujen ennakoitavuuden lisäämiseen, varhaisen tuen järjestämiseen, siirtymien ja työntekijävaihdosten vähentämiseen, yksilöllisen verkoston kokoamiseen
uhrin tukemiseksi, kokonaisvaltaiseen uhrin palvelutarpeen arviointiin,
traumainformoidun, kulttuuri- ja sukupuolisensitiivisen työotteen toteutumiseen ja kiireellisten sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämiseen.
Sosiaali- ja terveyslautakunta katsoo, että edellä mainittu toimintaohje
täyttää ne edellytykset, joita aloitteessa mainitulla ihmiskaupan uhrien
vastaista työtä koskevalla suunnitelmalla tarkoitetaan.
Ihmiskaupan uhrin kotoutumisaika
Maahanmuuttajalle laaditaan työllistämispalveluissa tai kunnan kotouttamispalveluissa kotoutumissuunnitelma, jonka kesto ja sisältö määräytyvät yksilöllisesti henkilön tavoitteiden, työ- ja koulutushistorian sekä
hänelle suunniteltujen ja tarjottujen toimenpiteiden perusteella. Suunnitelman kesto on pääsääntöisesti enintään kolme vuotta. Mikäli maahanmuuttaja tarvitsee kotoutuakseen erityistä tukea, voidaan aikaa pidentää enintään kahdella vuodella. Näin kotoutumissuunnitelman kesto
voi olla enintään viisi vuotta. Ihmiskaupparikoksen uhrille tehdään kotoutumissuunnitelman lisäksi tai sen sijaan maahanmuuttoyksikössä
palvelutarpeen arviointi ja siihen perustuva asiakassuunnitelma.
Erityistä tukea tarvitseva maahanmuuttajalla on henkilö, joka tarvitsee
tehostettuja palveluja, kuten kuntoutusta tai perheneuvontaa muiden
kotoutumista edistävien toimenpiteiden ohella. Syinä tarpeeseen voivat
olla erityisesti sairauden, vamman tai muun syyn vuoksi alentunut toimintakyky, ikä, perhetilanne, luku- ja kirjoitustaidottomuus tai muun
vastaava syy. Ihmiskaupan uhrien yksilöllisiä sosiaali- ja terveyspalvelujen toteuttamista kotoutumisajan päättyminen ei rajoita.
Aloitteeseen liittyen sosiaali- ja terveyslautakunta katsoo, että edellä
mainittu viiden vuoden kotoutumisaika tukee ihmiskapan uhrin auttamistoimenpiteiden toteuttamista. Ajan pidentäminen ei kuitenkaan ole
kaupungin toimivallassa.
Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi
Ihmiskaupan uhriksi joutuvat henkilöt ovat usein jo lähtökohtaisesti heikossa ja haavoittuvassa asemassa esimerkiksi asunnottomuuden, ulPostiosoite
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komaalaisuuden, pakolaisuuden, laittoman maassa oleskelun, köyhyyden, alaikäisyyden, alhaisen koulutustason, päihderiippuvuuden, mielenterveyden ongelmien, traumatisoitumisen, syrjinnän tai halveksittuun
ryhmään kuulumisen vuoksi. He eivät aina itse tunnista omaa uhrin
asemaansa tai eivät osaa tai uskalla hakea apua. Kyse on rikoksen uhriksi joutumisesta. On inhimillisesti ja yhteiskunnallisesti tärkeää, että
ihmiskaupan uhri saa tarvitsemaansa apua ja tukea ja että tapahtuneet
rikokset selvitetään. Hyvin toimivilla ja monipuolisilla palvelulla ihmiskaupan uhria voidaan auttaa irtautumaan tilanteestaan ja estää uudelleen uhriutuminen. Tehokas rikosten selvittäminen antaa rikoksen uhriksi joutuneelle oikeutta ja parantaa yhteiskunnan turvallisuutta.”
Käsittely
30.03.2021 Ehdotuksen mukaan
Etelän aikuissosiaalityön päällikkö Sari Karisto oli kutsuttuna asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.
16.03.2021 Pöydälle
Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Lisätiedot
Sari Karisto, etelän aikuissosiaalityön päällikkö, puhelin: 310 37579
sari.karisto(a)hel.fi
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§ 161
Kokouksessa jätetyt aloitteet
HEL 2021-006115, 2021-006116, 2021-006117, 2021-006118, 2021-006121, 2021-006124

Päätös
Kaupunginvaltuuston päätösvaltaan kuuluvat aloitteet
 valtuutettu Fatim Diarran ym. aloite transihmisten näkyvyyden juhlapäivän huomioimisesta
 valtuutettu Pentti Arajärven ym. aloite joukkoliikenteen kehittämisestä maksuttomaksi
 valtuutettu Mari Holopaisen ym. aloite kirsikkapuupuiston tai muun
valitun kukkivan teeman perustamisesta kaupunginosiin
 valtuutettu Suldaan Said Ahmedin ym. aloite Israelin miehityksen
tukemisen lopettamisesta
Kaupunginvaltuuston päätösvaltaan kuuluvat aloitteet
 valtuutettu Emma Karin ym. aloite perhemyönteisyyden ja synnytyskokemusten parantamisesta
 valtuutettu Ville Jalovaaran ym. aloite laiturin hankkimisesta Aurinkolahden uimarannalle
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 124
Namnupprop, laglighet och beslutsförhet
Beslut
Stadsfullmäktige konstaterade att sammanträdet var lagligen sammankallat och beslutsfört.
Namnupprop och förhinder
Ordföranden konstaterade att följande ersättare har kallats i de ledamöters ställe som anmält förhinder:






Jaana Pelkonen, ersättare Tapio Klemetti
Terhi Koulumies, ersättare Laura Rissanen
Seija Muurinen, ersättare Laura Varjokari
Tuula Haatainen, ersättare Kaarin Taipale
Thomas Wallgren, ersättare Maija Anttila

Följande ledamot var frånvarande vid namnuppropet:
 Jussi Halla-aho
Laglighet och beslutsförhet
Ordföranden konstaterade att stadsfullmäktiges sammanträde utlysts i
den ordning kommunallagen och förvaltningsstadgan förutsätter. Enligt
namnuppropet är minst två tredjedelar av ledamöterna närvarande. På
grundval av det ovanstående konstaterade ordföranden att sammanträdet är lagligen sammankallat och beslutsfört.
Sökande av ändring
Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
Beslutsförslag
Stadsfullmäktige konstaterar vilka ledamöter som anmält förhinder och
vilka ersättare som inträder i deras ställe, förrättar namnupprop och
konstaterar att sammanträdet är lagligt och beslutsfört.
Sökande av ändring
Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
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§ 125
Val av protokolljusterare
Beslut
Ledamöterna Sirpa Asko-Seljavaara och Leo Stranius valdes till protokolljusterare med ledamöterna Paavo Arhinmäki och Pia Kopra som
ersättare.
Behandling
På förslag av ordföranden valdes enhälligt ledamöterna Sirpa AskoSeljavaara och Leo Stranius till protokolljusterare med ledamöterna
Paavo Arhinmäki och Pia Kopra som ersättare.
Sökande av ändring
Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
Beslutsförslag
Stadsfullmäktige väljer två ledamöter till protokolljusterare och två ledamöter till ersättare för dessa.
Sökande av ändring
Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
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§ 126
Anmälan om anslutande till en fullmäktigegrupp
HEL 2021-005100 T 00 00 02

Beslut
Stadsfullmäktige antecknade den i bilagan ingående anmälan om att
en ersättare ansluter sig till Kristdemokraternas och De blås fullmäktigegrupp och den ovannämnda gruppens meddelande om fullmäktigegruppens godkännande.
Stadsfullmäktige antecknade samtidigt den ovannämnda anmälan om
att ersättaren har utträtt ur Sannfinländarnas fullmäktigegrupp.
Föredragande
Stadsfullmäktiges ordförande
Upplysningar
Pilvi Ainola, förvaltningsexpert, telefon: 09 310 33128
pilvi.ainola(a)hel.fi

Bilagor
1
2

Ilmoitus 7.4.2021
Valtuustoryhmään hyväksyminen

Sökande av ändring
Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
Beslutsförslag
Beslutet stämmer överens med förslaget.
Föredragandens motiveringar
Enligt 30 kap. 1 § i förvaltningsstadgan kan ledamöterna bilda fullmäktigegrupper för arbetet i fullmäktige.
En ledamot som vill ansluta sig till eller utträda ur en fullmäktigegrupp
ska enligt 30 kap. 2 § i förvaltningsstadgan skriftligen anmäla detta för
fullmäktige. Till anmälan om anslutande ska fogas ett skriftligt godkännande av gruppen. Om en ledamot har uteslutits ur en fullmäktigegrupp, ska gruppen skriftligen anmäla detta för fullmäktige.
Till stadsfullmäktige har 7.4.2021 lämnats en anmälan om anslutande
till en fullmäktigegrupp. Gruppen i fråga har 5.5.2021 godkänt anslutandet.
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Föredragande
Stadsfullmäktiges ordförande
Upplysningar
Pilvi Ainola, förvaltningsexpert, telefon: 09 310 33128
pilvi.ainola(a)hel.fi

Bilagor
1
2

Ilmoitus 7.4.2021
Valtuustoryhmään hyväksyminen

Sökande av ändring
Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
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§ 127
Val av ersättare i räddningsnämnden
HEL 2021-003091 T 00 00 02

Beslut
Stadsfullmäktige
 beviljade Merja Eklund avsked från förtroendeuppdraget som ersättare i räddningsnämnden räknat från ingången av juni 2021
 valde Annika Rinne till ersättare (personlig ersättare för Dennis Pasterstein) i räddningsnämnden för den mandattid som slutar vid
utgången av fullmäktigeperioden.
Stadsfullmäktige justerade dessutom protokollet omedelbart vad detta
ärende beträffar.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Asta Vennelä, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004
asta.vennela(a)hel.fi

Bilagor
1

Eroilmoitus 8.3.2021

Sökande av ändring
Kommunalbesvär, fullmäktige
Utdrag
Utdrag
De i beslutet nämnda

Bilagor till utdrag
Förslagstext
Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag
Beslutet stämmer överens med förslaget.
Föredragandens motiveringar
Stadsfullmäktige valde 7.6.2017 (§ 270) Merja Eklund (Saml.) till ersättare i räddningsnämnden för den mandattid som börjar år 2017. Merja
Eklund anhåller (8.3.2021) om avsked från förtroendeuppdraget som
ersättare i räddningsnämnden på den grunden att fullmäktiges mandattid fortsätter.
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Mandattiden för de fullmäktige som valts vid 2017 års kommunalval
fortsätter till utgången av juli 2021. Enligt lagen om senareläggning av
2021 års kommunalval (256/2021) kan en kommunal förtroendevald
som avses i 69 § i kommunallagen om han eller hon så önskar lämna
sitt uppdrag vid ingången av juni 2021 på den grunden att fullmäktiges
mandattid fortsätter. Det organ som utser den förtroendevalda beslutar
om beviljande av avsked. För den återstående mandattiden utses en
ny förtroendevald. Den som utses ska vara valbar till en nämnd med
stöd av 74 § i kommunallagen.
Enligt 70 § i kommunallagen får till ett förtroendeuppdrag väljas endast
den som har gett sitt samtycke till att ta emot uppdraget. En förtroendevald ska på begäran av fullmäktige lämna en redogörelse för de omständigheter som kan vara av betydelse vid bedömningen av om han
eller hon är valbar.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Asta Vennelä, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004
asta.vennela(a)hel.fi

Bilagor
1

Eroilmoitus 8.3.2021

Sökande av ändring
Kommunalbesvär, fullmäktige
Utdrag
Utdrag
De i beslutet nämnda

Bilagor till utdrag
Förslagstext
Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom
Räddningsnämnden
Affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten

Beslutshistoria
Kaupunginhallitus 10.05.2021 § 348
HEL 2021-003091 T 00 00 02

Päätös
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Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto
 myöntää Merja Eklundille eron pelastuslautakunnan varajäsenen
luottamustoimesta kesäkuun 2021 alusta lukien ja
 valitsee Annika Rinteen varajäseneksi (Dennis Pastersteinin henkilökohtainen varajäsen) pelastuslautakuntaan valtuustokauden lopussa päättyväksi toimikaudeksi.
Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta
heti.
Käsittely
10.05.2021 Ehdotuksen mukaan
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Daniel Sazonovin ehdotuksesta
esittää Annika Rinnettä varajäseneksi pelastuslautakuntaan valtuustokauden lopussa päättyväksi toimikaudeksi.
Esittelijä
hallintojohtaja
Juha Summanen
Lisätiedot
Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004
asta.vennela(a)hel.fi
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§ 128
Projektplan för ombyggnad av Sörnäs metrostation
HEL 2020-013980 T 10 06 00

Beslut
Stadsfullmäktige godkände projektplan för ombyggnad av Sörnäs metrostations biljetthall med 10 300 000 euro exklusive mervärdesskatt (i
kostnadsnivån för december 2020) som maximipris för projektet, i vilket
ingår planering, byggarbeten och tilläggs- och ändringsarbeten under
projektet.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Timo Lindén, stadssekreterare, telefon: 310 36550
timo.linden(a)hel.fi

Bilagor
1
2

Hankesuunnitelma
Sörnäinen lippuhallin perusparannus, havainnekuvat

Sökande av ändring
Kommunalbesvär, fullmäktige
Beslutsförslag
Beslutet stämmer överens med förslaget.
Föredragandens motiveringar
Ombyggnaden av Sörnäs metrostations biljetthall förbättrar lokalernas
säkerhet, trivsamhet och användarvänlighet och stöder den kvalitativa
utvecklingen av området. Höjningen av standarden på metrostationens
biljetthall är en del av utvecklingen av området vid Vasaskvären och i
Sörnäs.
Stadsstyrelsen ger samtidigt en uppmaning om att den fortsatta planeringen ska ta fasta på stationslokalernas arkitektur och färgplanering.
Till metrostationen bör upphandlas offentlig konst, och vid belysningsplaneringen bör särskilt avseende fästas vid trivsamheten och den upplevda tryggheten.
Projektets strategiska koppling
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Enligt Helsingfors stadsstrategi tryggas trafiksystemets funktionalitet
med trafikinvesteringar och ökas färdsättsandelen för hållbara trafikformer. Beslutsförslaget stämmer överens med stadsstrategin och stöder dess mål om tryggande av hållbar tillväxt.
Utgångspunkter och mål för projektet
Sörnäs metrostation togs i bruk år 1984. Sörnäs är en viktig och mycket livlig knutpunkt för buss-, metro- och spårvagnstrafik.
År 2018 var det genomsnittliga antalet passagerare på metrostationen
56 000 under vardagar. Stationen är den näst livligaste i Helsingfors. I
framtiden förutspås passagerarvolymen öka i och med att det byggs
fler bostäder och arbetsplatser i de östliga och nordliga stadsdelarna
och i kranskommunerna i norr.
I området planeras dessutom ett projekt för iståndsättning av Vasaskvären under ledning av stadsmiljösektorn, ett projekt för utveckling av
fastigheten Tavastvägen 29 och detaljplaneändringar för kvarteren intill
Sörnäs metrostation. Staden har som mål att göra det oroliga området
tryggare.
Ombyggnadsplanen har beretts i samarbete med stadsmiljösektorn och
räddningsverket.
Biljetthallen
Sörnäs metrostation har fem ingångar: A och B på Vasaskvären, C norr
om Tavastvägen, E söder om Tavastvägen och G i korsningen Tavastvägen–Helsingegatan. Ingången B med två hissar uppfyller kraven på
tillgänglighet. Stationens biljetthall är huvudsakligen belägen under
jord, under Vasaskvären, Helsingegatan och Tavastvägen.
I dagens läge ger metrostationens biljetthall ett föråldrat och osnyggt
intryck. Rulltrappsschaktet, biljetthallen, de allmänna gångarna, affärslokalerna, kiosken, trapphusen och ingångarna har sitt ursprungliga
utseende och gör över lag ett dystert intryck med slitna och smutsiga
ytor.
Biljetthallens VVS-, automations- och eltekniska system och sprinklersystemet har nått ändan av sin livslängd. Stationen inrymmer pausoch personalrum för HST:s spårvagnsförare och ordningsvakterna på
metrostationen. Dessa lokaler är trånga och bristfälliga, och därför använder spårvagnsförarna paus- och personalrummen i Hagnäs som ersättande lokaler.
Målet med ombyggnaden är att göra stationen trivsammare och tryggare och att minska fastighetens service- och underhållskostnader. Till
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projektet hör också en förstoring av affärslokalerna vid biljetthallen, vilket höjer HST:s årliga hyresinkomster.
Stationen blir tillgängligare i och med att belysningen förnyas och vägledningen för synskadade ökas.
Projektet är ändamålsenligt och motiverat, eftersom ombyggnaden av
metrostationen är en viktig delfaktor vid utvecklingen av hela Sörnäsområdet och Vasaskvären.
Det är skäl att samordna projektet med stadsmiljösektorns projekt för
iståndsättning av Vasaskvären så att dubblerande gräv- och ytbeläggningsarbeten kan minimeras och så att projekten för stadsborna ter sig
som en helhet. På det sättet går det också att begränsa tiden för arbeten som stör omgivningen.
De ändringar som planeras i projektet följer den gällande detaljplanen.
Ingångsbyggnadens arkitektur anpassas till sin nuvarande omgivning i
enlighet med de stadsbildsmässiga målen för området vid Sörnäs metrostation. I ändringsarbetet har det beaktats att det finns en reservering
för en förbindelse till fastigheten Tavastvägen 29 med tanke på en
eventuell framtida ny ingång.
På plattformsnivån görs det inga ändringar i projektet. De enda anordningar för vertikal förflyttning som blir föremål för arbeten i projektet är
hissarna i ingången B.
Ytkonstruktionerna och vattenisoleringen på däcket till Sörnäs metrostations biljetthall har förnyats under Helsingegatan och Tavastvägen
i samband med ombyggnaden av Tavastvägen åren 2019–2020.
Genomförande av projektet
Det är meningen att projektet ska genomföras åren 2021–2023, och
arbetena beräknas pågå i 21 månader.
Projektet omfattar utom ombyggnaden av lokalerna i biljetthallsplanet
också en partiell rivning av ingången A i gatuplanet, beklädnad av
tryckutjämningsschaktet och ny vattenisolering av däcket på biljetthallsnivån på Vasaskvären med anknytande konstruktioner. Hissarna i
ingång B byts helt och hållet ut.
I biljetthallsplanet förnyas de allmänna gångarnas och trapphusens ytkonstruktioner, inredning och sprinkler. Affärslokalerna, kontrollrummen, pausrummen, avfallsrummet, de tillgängliga allmänna toaletterna
och de tekniska lokalerna rivs och byggs upp på nytt. Samtidigt förnyas
rumsdispositionen och lokalernas ytkonstruktioner.
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De hustekniska anordningarna i biljetthallsplanet iståndsätts och förnyas. Vid valet av material och utrustning gynnas lösningar som är långlivade, energieffektiva och utsläppssnåla. Brandsäkerheten på stationen
förbättras då de brandtekniska lösningarna uppdateras och förnyas.
Förbättringen av de brandtekniska lösningarna började år 2019 med
arbeten som utfördes inom ramen för ombyggnaden av Tavastvägen.
Projektet genomförs etappvis så att metrotrafiken fungerar på stationen
under hela ombyggnaden, fri passage till metroplattformen tryggas och
det finns tillgängliga rutter med vägledning. Arbetena utförs om möjligt
på kvällar, nätter och veckoslut. Fyra av de fem ingångarna är vid varje
tid öppna.
Projektet påverkar inte metrotrafiken då arbetet pågår. Det kan förekomma korta avbrott i spårvägstrafiken på de närliggande gatorna när
centraler för spårvägarnas tekniska anordningar omplaceras, men dessa arbeten utförs om möjligt på natten.
Kostnadsbildningen i projektet
Kostnaderna för ombyggnaden av Sörnäs metrostations biljetthall uppgår enligt projektplanen till högst 10 130 000 euro.
Kostnadskalkylen är utarbetad i Helsingfors prisnivå för december 2020
på det sätt som anges i boken Talonrakennuksen kustannustietokirja.
Haahtela-indexet 103 har använts och byggnadskostnadsindex är
104,5 (2015 = 100).
Fram till utgången av år 2020 har ca 320 000 euro använts för planeringen av projektet.
Kostnaderna för projektet beräknas bli 2 000 000 euro år 2021,
5 630 000 euro år 2022 och 2 180 000 euro år 2023. Den för år 2021
beräknade andelen av kostnaderna har beaktats i HST:s resultatbudget
för 2021. De kostnader som gäller åren 2022–2023 beaktas då HST
gör upp budget för dessa år.
Projektets inverkan på driftsekonomin
Affärslokalens andel
Ungefär 700 000 euro av projektkostnaderna hänför sig till ändringsarbeten i affärslokalerna.
Stationslokalens andel
Den egentliga metrostationslokalens andel är cirka 9 400 000 euro.
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skrivningstid och lineära avskrivningar årligen extra avskrivningskostnader på 320 000 euro.
Projektet har beräknats öka HST:s inkomster och medföra kostnadsbesparingar bl.a. inom underhållsverksamheten på ca 900 000 euro om
året.
På basis av samkommunen Helsingforsregionens trafik HRT:s
grundavtal kan staden fakturera HRT för 50 % av avskrivningarna för
investeringen (160 000 euro om året) och 50 % av de kalkylmässiga
ränteutgifterna (sammanlagt 3 700 000 euro under 30 års tid, kalkylränta på 5 %). HST återbetalar de kalkylmässiga ränteutgifterna på 50 %
som det fakturerat HRT för i form av s.k. ränteintäkter på infrastrukturen till staden.
Resten av avskrivningarna (ca 160 000 euro om året) och de verkliga
räntekostnaderna på 3 700 000 euro för finansiering av investeringen
under lånetiden (räntefot på 3 % och 25 års amorteringstid) blir kostnader för staden i form av infrastrukturstöd för HST. Ombyggnaden av
Sörnäs metrostations biljetthall påverkar stadens stöd till HST med i
genomsnitt 160 000 euro om året.
Dessutom blir en del av den avskrivningsandel på 50 % som staden
fakturerar av HRT och 50 % av den kalkylmässiga räntan årligen kostnader för staden genom HRT:s betalningsandel; ca 50 % av avskrivningsandelen och den kalkylmässiga räntan täcks med biljettintäkter
medan resten hänför sig till kommunandelen. Den totala effekten av
HST:s andel vid ombyggnaden av Sörnäs metrostations biljetthall på
Helsingfors stads driftsekonomi beräknas bli i genomsnitt 320 000 euro
om året (HRT:s betalningsandel och HST:s stöd från staden tillsammans).
Befogenheter
I enlighet med 7 kap. 1 § 3 punkten i förvaltningsstadgan beslutar
stadsfullmäktige om projektplaner vars kostnadskalkyl överstiger 10
miljoner euro.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Timo Lindén, stadssekreterare, telefon: 310 36550
timo.linden(a)hel.fi
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1
2
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Sökande av ändring
Kommunalbesvär, fullmäktige
För kännedom
Trafikaffärsverket

Beslutshistoria
Kaupunginhallitus 10.05.2021 § 352
HEL 2020-013980 T 10 06 00

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto hyväksyy Sörnäisten metroaseman lippuhallin perusparannuksen hankesuunnitelman siten, että hankkeen arvonlisäveroton enimmäishinta sisältäen suunnittelun, rakennustyöt sekä hankkeen aikaiset lisä- ja muutostyöt on 10 130 000 euroa (kustannustasossa joulukuu 2020).
Samalla jatkosuunnittelussa kaupunginhallitus kehotti kiinnittämään
huomiota aseman tilojen arkkitehtuuriin ja värisuunnitteluun. Metroasemalle tulee hankkia julkista taidetta, ja valaistuksen suunnittelussa
tulee kiinnittää erityistä huomiota viihtyisyyteen ja koettuun turvallisuuteen.
Käsittely
10.05.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
Vastaehdotus:
Reetta Vanhanen: Päätösehdotukseen lisäys:
Samalla jatkosuunnittelussa kaupunginhallitus kehottaa kiinnittämään
huomiota aseman tilojen arkkitehtuuriin ja värisuunnitteluun. Metroasemalle tulee hankkia julkista taidetta, ja valaistuksen suunnittelussa
tulee kiinnittää erityistä huomiota viihtyisyyteen ja koettuun turvallisuuteen.
Kannattaja: Veronika Honkasalo
Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Reetta Vanhasen vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.
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03.05.2021 Pöydälle
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550
timo.linden(a)hel.fi

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 02.03.2021 § 38
HEL 2020-013980 T 10 06 00

Esitys
Liikenneliikelaitoksen johtokunta esitti kaupunginhallitukselle Sörnäisten metroaseman lippuhallin perusparannuksen hankesuunnitelman
3.12.2020 hyväksymistä esityksen mukaan niin, että hankkeen arvonlisäveroton enimmäishinta yhteensä sisältäen suunnittelun, rakennustyöt
sekä hankkeen aikaiset lisä- ja muutostyöt on 10,13 milj. euroa hintatasossa joulukuu 2020.
Esittelijä
yksikön johtaja
Antti Nousiainen
Lisätiedot
Petteri Nieminen, projektipäällikkö, puhelin: 310 20928
petteri.nieminen(a)hel.fi
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§ 129
Arrendeprinciper för vissa tomter (Nordsjö och Storskog)
HEL 2021-003017 T 10 01 01 02

Beslut
Stadsfullmäktige fastställde:
 arrendeprinciper för tomterna 54154/1, 54074/3 och detaljplanetomten 54075/2 i ett kvartersområde för radhus och andra kopplade
bostadshus, som ingår i detaljplaneändring nr 12279 i Nordsjö (Mellersta Nordsjö) fram till 31.12.2080 samt
 arrendeprinciper för tomterna 41302/14 och 27 i ett kvartersområde
för bostadshus, som ingår i detaljplan och detaljplaneändring
nr 11370 i Storskog (Alpbyn) fram till 31.12.2075 enligt bilaga 1.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Maria Nelskylä, stadssekreterare, telefon: 310 25251
maria.nelskyla(a)hel.fi

Bilagor
1
2
3

Vuokrausperiaatteet
Sijaintikartta Vuosaari
Sijaintikartta Alppikylä

Sökande av ändring
Kommunalbesvär, fullmäktige
Beslutsförslag
Beslutet stämmer överens med förslaget.
Föredragandens motiveringar
Tomterna i Mellersta Nordsjö
Detaljplane- och tomtuppgifter
Enligt detaljplan nr 12279, som godkändes av stadsfullmäktige
1.2.2017, § 56, och som vann laga kraft 17.3.2017, hör tomterna
54154/1, 54074/3 och detaljplanetomten 54075/2 till ett kvartersområde
för radhus och andra kopplade bostadshus (AR).
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Tomten 54154/1 har en byggrätt på 1 630 m² vy och en yta på 3 642 m².
Tomtens adress är Trutholmsvägen 2a. Tomten fördes in i fastighetsregistret 7.5.2020.
Tomten 54074/3 har en byggrätt på 2 750 m² vy och en yta på 7 130 m².
Tomtens adress är Rödstensvägen 8. Tomten fördes in i fastighetsregistret 13.3.2020.
Detaljplanetomten 54075/2 har en byggrätt på 1 420 m² vy och en yta
på 3 197 m². Tomtens adress är Trutholmsvägen. Tomten har inte förts
in i fastighetsregistret.
En karta över läget och ett utdrag ur detaljplanen finns som bilaga 2.
Reserveringsbeslut
Stadsstyrelsen beslutade 23.11.2015, § 1 141, överföra tomterna
54154/1, 54074/3 och 54075/2 till fortlöpande tomtansökning.
Tomtchefen beslutade 29.3.2019, § 22, reservera tomterna 54154/1
och 54075/2 fram till 31.12.2020 för YIT Suomi Oy på villkor att den
som tar emot reserveringen bygger fritt finansierade oreglerade ägarbostäder på tomterna.
Tomtchefen beslutade 29.3.2019, § 22, reservera tomten 54074/3 fram
till 31.12.2020 för Pallas Rakennus Etelä-Suomi Oy på villkor att den
som tar emot reserveringen bygger fritt finansierade oreglerade ägarbostäder på tomten.
Kortfristig utarrendering
Chefen för teamet för bostadstomter beslutade 6.4.2020, § 106, arrendera ut detaljplanetomten 54075/2 och tomten 54154/1 för tiden
1.4.2020–31.3.2021 till det av YIT Suomi Oy bildade bolaget Asunto Oy
Helsingin Punakivi för ansökan om bygglov. För tomterna bereds nya
kortfristiga utarrenderingar för utförande av markbyggnadsarbeten. De
här utarrenderingarna träder i kraft 1.5.2021.
Chefen för enheten tomter beslutade 2.10.2020, § 200, arrendera ut
tomten 54074/3 för tiden 16.10.2020–5.10.2021 till Pallas Kodit Oy för
ansökan om bygglov.
Arrendeprinciper
Årsarrendet för tomterna 54154/1 och 54074/3 samt detaljplanetomten
54075/2 bestäms så att poängtalet 100 för det officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” motsvaras av priset 41 euro per
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kvadratmeter våningsyta (nuvärde ca 810 euro / index 1977) för fritt finansierad ägarbostadsproduktion.
Arrendets teoretiska effekt på boendekostnaderna uppgår till ca 3,24
euro/m² vy i månaden.
Att arrendet bestämts marknadsmässigt har säkerställts med hjälp av
en opartisk värderare (GEM 1.7.2020). Värderingsutlåtandet finns i bilagematerialet.
Enligt stadsfullmäktiges beslut 1.10.1980 (ärende nr 18) ska årsarrendet för bostadstomter motsvara 4 % och årsarrendet för andra tomter
5 % av det kalkylmässiga tomtpriset baserat på tomtens huvudsakliga
ändamål.
Arrendeavtalen i Nordsjöområdet går i regel ut år 2080. Arrendetiden är
sålunda cirka 60 år, så att arrendetiden går ut 31.12.2080.
Tomterna i Alpbyn
Detaljplane- och tomtuppgifter
Enligt detaljplan och detaljplaneändring nr 11370, som godkändes av
stadsfullmäktige 30.8.2006, § 214, och vann laga kraft 13.10.2016, hör
tomterna till ett kvartersområde för bostadshus (A-2). På de tomtdelar
som har avskilts från kvartersområdet till outbrutna områden får det finnas egnahemshus, som får ha område för gemensamt bruk och andra
gemensamma arrangemang.
Tomten 41302/14 har en byggrätt på 840 m² vy och en yta på 2 972 m².
Tomtens fastighetsbeteckning är 91-41-302-14 och dess adress är
Tattargatan 7h. Tomten fördes in i fastighetsregistret 26.5.2012.
Tomten 41302/27 har en byggrätt på 980 m² vy och en yta på 2 824 m².
Tomtens fastighetsbeteckning är 91-41-302-27 och dess adress är
Säckgatan 19. Tomten fördes in i fastighetsregistret 26.5.2012.
En karta över läget och ett utdrag ur detaljplanen finns som bilaga 3.
Beslut om reservering
Stadsstyrelsen beslutade 23.2.2017, § 895, flytta tomterna 41302/14
och 27 till fortlöpande tomtansökning.
Tomtchefen beslutade 16.10.2017, § 44, reservera tomten 41302/14
fram till 30.6.2019 för ett bostadsaktiebolag som bildas av privatpersoner på villkor att den som tar emot reserveringen bygger fritt finansierade oreglerade ägarbostäder på tomten.
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Tomtchefen beslutade 16.10.2017, § 44, reservera tomten 41302/27
fram till 30.6.2019 för Sorcolor Oy på villkor att den som tar emot reserveringen bygger fritt finansierade oreglerade ägarbostäder på tomten.
Kortfristig utarrendering
Chefen för teamet bostadstomter beslutade 12.3.2020, § 58, arrendera
ut tomten 41302/14 för tiden 16.3.2020–15.3.2021 till As Oy Helsingin
Alppihovi.
Chefen för teamet bostadstomter beslutade 14.1.2020, § 7, arrendera
ut tomten 41302/27 för tiden 16.1.2020–15.1.2021 till As Oy Säkkikatu
19.
Utarrenderingarna av tomterna har förlängts genom beslut av chefen
för teamet bostadstomter (3.3.2021, § 50, och 23.3.2021, § 41) för tiden 1.4.2021–30.9.2021 för utförande av markbyggnadsarbeten.
Arrendeprinciper
Årsarrendet för tomterna 41302/14 och 41302/27 bestäms så att poängtalet 100 för det officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 =
100” motsvaras av priset 23 euro per kvadratmeter våningsyta (nuvärde ca 455 euro / index 1977) för fritt finansierad ägarbostadsproduktion.
Arrendets teoretiska effekt på boendekostnaderna uppgår till ca 1,82
euro/m² vy i månaden.
Att arrendet bestämts marknadsmässigt har säkerställts med hjälp av
en opartisk värderare (GEM 1.7.2020). Värderingsutlåtandet finns i bilagematerialet.
Enligt stadsfullmäktiges beslut 1.10.1980 (ärende nr 18) ska årsarrendet för bostadstomter motsvara 4 % och årsarrendet för andra tomter
5 % av det kalkylmässiga tomtpriset baserat på tomtens huvudsakliga
ändamål.
Arrendeavtalen i området går i regel ut år 2075. Arrendetiden är sålunda cirka 55 år, så att arrendetiden går ut 31.12.2075.
Befogenheter
Enligt 7 kap. 1 § 8 punkten i förvaltningsstadgan fastställer stadsfullmäktige allmänna arrendeprinciper för arrendeavtal på över 30 år.
Föredragande
Stadsstyrelsen
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Upplysningar
Maria Nelskylä, stadssekreterare, telefon: 310 25251
maria.nelskyla(a)hel.fi

Bilagor
1
2
3

Vuokrausperiaatteet
Sijaintikartta Vuosaari
Sijaintikartta Alppikylä

1

Sekretessbelagd (MyndOffL (621/1999) 24.1 § 17 p)

Bilagematerial

Sökande av ändring
Kommunalbesvär, fullmäktige
För kännedom
Stadsmiljönämnden

Beslutshistoria
Kaupunginhallitus 10.05.2021 § 351
HEL 2021-003017 T 10 01 01 02

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto vahvistaa:
 Vuosaaressa (Keski-Vuosaari) sijaitsevien asemakaavan muutokseen nro 12279 sisältyvien rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialueen tonttien 54154/1, 54074/3 ja kaavatontin
54075/2 vuokrausperiaatteet 31.12.2080 saakka sekä
 Suurmetsässä (Alppikylä) sijaitsevien asemakaavaan ja asemakaavamuutokseen nro 11370 sisältyvien asuinrakennusten korttelialueen tonttien 41302/14 ja 27 vuokrausperiaatteet 31.12.2075 saakka
liitteen 1 mukaisesti.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251
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maria.nelskyla(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 30.03.2021 § 165
HEL 2021-003017 T 10 01 01 02

Lokkisaarentie 2a, Punakiventie 8, Tattarikatu 7h, Säkkikatu 19

Esitys
Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että
 kaupunki vahvistaa Helsingin Vuosaaressa (Keski-Vuosaari) sijaitsevien asemakaavan muutokseen nro 12279 sisältyvien rivitalojen
ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialueen tonttien (AR)
54154/1 ja 54074/3 sekä kaavatontin 54075/2 (AR) vuokrausperiaatteet 31.12.2080 saakka liitteen 1 mukaisesti.
 kaupunki vahvistaa Helsingin Suurmetsässä (Alppikylä) sijaitsevien
asemakaavaan ja asemakaavamuutokseen nro 11370 sisältyvien
asuinrakennusten korttelialueen tonttien (A-2) 41302/14 ja 27 vuokrausperiaatteet 31.12.2075 saakka liitteen 1 mukaisesti.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot
Elena Lukkarinen, kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 28998
elena.lukkarinen(a)hel.fi
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§ 130
Detaljplaneändring för Fastighets Ab Helsingin Lapponia (nr 12658)
HEL 2018-013050 T 10 03 03

Beslut
Stadsfullmäktige godkände detaljplaneändring för tomten 6 i kvarteret
164 i 4 stadsdelen (Kampen) enligt ritning nr 12658, daterad
24.11.2020, och på de grunder som framgår av detaljplanebeskrivningen.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 310 36154
tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Bilagor
1
2
3
4

Asemakaavan muutoksen nro 12658 kartta, päivätty 24.11.2020
Asemakaavan muutoksen nro 12658 selostus, päivätty 24.11.2020,
päivitetty Kylk:n 24.11.2020 päätöksen mukaiseksi
Vuorovaikutusraportti 17.8.2020, täydennetty 24.11.2020
Osa päätöshistoriaa

Sökande av ändring
Kommunalbesvär, godkännande av generalplan, detaljplan, byggnadsordning
Utdrag
Utdrag
Helen Elnät Ab
Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster
Den som sökt detaljplaneändring
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland
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Bilagor till utdrag
Förslagstext
Förslagstext
Förslagstext
Kommunalbesvär, godkännande av generalplan, detaljplan, byggnadsordning
Förslagstext
Kommunalbesvär, godkännande av generalplan, detaljplan, byggnadsordning
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Beslutsförslag
Beslutet stämmer överens med förslaget.
Föredragandens motiveringar
Detaljplanelösningens centrala innehåll
Detaljplaneändringen (detaljplanelösningen) gäller en tomt i hörnet av
Lappviksgatan och Barnhemsgränd, på Lappviksgatan 8. Detaljplanelösningen gör det möjligt att bygga ett nytt bostadshus i sju våningar
som ersätter en låg affärslokalsflygel. Lokalerna på gatuplanet vid
Lappviksgatan reserveras fortsättningsvis som affärslokaler. Genom
tillbyggandet ökar utbudet av nya bostäder vid utmärkta kollektivtrafikförbindelser. Det är meningen att bostäderna som byggs är hyresbostäder.
Nybyggnadsdelen omfattar 2 210 m² bostadsvåningsyta och 95 m² våningsyta för affärslokaler. I förhållande till den gällande detaljplanen
ökar byggrätten med 1 388 m² vy. Antalet invånare ökar med ca 50.
Tomtens exploateringstal (e) är 2,5.
Genomförandet av detaljplanelösningen har i synnerhet den effekten
att stadsstrukturen på den här punkten kompletteras till ett slutet kvarter. Gaturummet på Lappviksgatan ändras och en ny modern skiktning
uppstår i stadsbilden.
Beslut som detaljplanelösningen bygger på
Detaljplanelösningen bidrar till att staden kan uppnå sina strategiska
mål genom att möjliggöra kompletteringsbyggande vid goda trafikförbindelser. Enligt Generalplan 2016 för Helsingfors upptas området som
innerstadsområde med beteckningen C2, som utvecklas som ett till
funktionerna blandat område. I den underjordiska generalplanen
nr 11830 finns det en reservering för en tunnel för spårbunden trafik.
Detaljplanelösningen stämmer överens med generalplanerna ovan.
Utgångspunkter för området och nuläge
Området hör till Kampens blandade och täta stadsstruktur. Avståndet
till Kampens metrostation är mindre än 400 meter och parken Barnlunden och Ressun peruskoulu ligger bredvid området. Näromgivningen
vid Lappviksgatan består i huvudsak av bostadshus i 5–7 våningar som
har byggts under första hälften av 1900-talet.
På tomten som är föremål för detaljplaneändringen finns nu ett flervåningshus som har ritats av arkitekt Ole Gripenberg och färdigställts år
1954. Intill delen med 7 våningar finns en låg affärslokalsflygel. I flervåPostadress
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ningshuset finns för tillfället inkvarteringslokaler, som hyrs ut som möblerade lägenheter för relativt kortvarigt bruk. Vid Lappviksgatan finns
affärslokaler. Innergården är öppen och ljus.
För området gäller en detaljplan från år 1976. Enligt detaljplanen är
tomten kvartersområde för flervåningshus. Det största tillåtna antalet
våningar är 7 vid Barnhemsgränd och 4 vid Lappviksgatan. För området gäller dessutom två underjordiska detaljplaner för metrotunnlar.
Kvartersområdena är i privat ägo. Detaljplanelösningen har utarbetats
på ansökan och innehållet i lösningen har diskuterats med sökanden.
Sökanden, dvs. bostadsaktiebolaget, har under den pågående planläggningen ändrats till ett fastighetsbolag.
Kostnader för detaljplanelösningen
Att detaljplanelösningen genomförs innebär inga kostnader för staden.
Detaljplaneändringen höjer tomtens värde. Staden får markanvändningsersättningar för de privatägda tomterna. Staden avtalar om markanvändningsersättningarna i markpolitiska förhandlingar med markägaren. Ett beslut om markanvändningsavtalet har fattats genom ett beslut av tomtchefen 22.3.2021 och markanvändningsavtalet undertecknades 19.4.2021.
Växelverkan under beredningen av detaljplanen
I den bifogade rapporten om växelverkan presenteras en sammanfattning av myndigheternas ställningstaganden och intressenternas åsikter, vilka kommit in under beredningen av detaljplanen, samt bemötandena till påpekandena i dessa.
Myndighetssamarbete
I samband med beredningen av detaljplanelösningen har man samarbetat med olika instanser inom stadsmiljösektorn och dessutom med
kultur- och fritidssektorns stadsmuseum.
Stadsmuseets ställningstagande till programmet för deltagande och
bedömning och beredningsmaterialet gällde nybyggnadsdelens stadsbildsmässiga verkningar. Byggnaden som presenteras i referensplanen
betraktades som för hög och den ansågs skjuta fram kraftigt i Lappviksgatans gaturum. Stadsmuseet önskade också att tomtens bostadshus från 1950-talet beaktas på ett bättre sätt i planen. Det som ingår i
ställningstagandena har beaktats i planläggningen så att maskinrummet för ventilation på taket har strukits från planen för nybyggnadsdelen. Dessutom har den översta våningen gjorts något smalare så att
den inte byggs ihop med delen från 1950-talet.
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Diskussionerna med stadsmuseet beskrivs mer i detalj i rapporten om
växelverkan.
Åsikter
Åsikterna om programmet för deltagande och bedöming gällde den för
höga höjden på nybyggnaden, den betydande minskningen i trivseln
och ljuset för bostäderna mittemot, och den resulterande värdenedgången för aktierna. Dessutom ansågs att nybyggnadsdelen är ett avvikande element i stadsbilden på Lappviksgatan både i fråga om dess
höjd och fasadlinje som bryter den harmoniska helheten och skuggar
gaturummet. I åsikterna fästes också uppmärksamhet vid bevarandet
av den funktionella helheten i centrum och tillräckliga affärs- och verksamhetslokaler, parkeringsplatsernas tillräcklighet och trafikens smidighet både under och efter byggtiden, överskridningen av skol- och
daghemslokalernas kapacitet, hanteringen av dagvattnen och bevarandet av träden vid gatorna. I åsikterna uttrycktes också en vilja att
säkra att det i objektet byggs bostadslägenheter i stället för ett lägenhetshotell eller andra inkvarteringslokaler. Åsikterna har beaktats i detaljplanearbetet så att maskinrummet för ventilation på taket har strukits
och den översta våningen har gjorts en aning smalare i planen för nybyggnadsdelen. Träden vid gatorna ska bevaras eller omplanteras. På
tomten ska man följa den s.k. grönytefaktorn för Helsingfors, vilket bidrar till att främja hanteringen av dagvattnen. Vid Lappviksgatan ska
placeras affärslokaler, och inkvarteringsverksamhet tillåts endast på
tomtens gamla del, som redan i nuläget fungerar som lägenhetshotell.
Det lämnades in 6 skriftliga åsikter.
Detaljplaneförslaget offentligt framlagt
Detaljplaneförslaget hölls offentligt framlagt 17.8–15.9.2020, vilket kungjordes i enlighet med markanvändnings- och byggförordningen.
Det gjordes 4 anmärkningar mot detaljplaneförslaget.
Påpekandena i anmärkningarna gällde fortfarande nybyggnadens för
höga höjd och avvikelse från grannfastigheternas gatufasad- och takfotslinje, den betydande minskningen i trivseln och ljuset, byggandet på
innergården, hanteringen av dagvattnen och bevarandet av träden vid
gatan. Anmärkningarna tog dessutom fasta på den ökande vinden till
en följd av byggandet och de eventuella verkningarna för fåglarnas förhållanden. Dessutom föreslogs ett grönt tak eller sadeltak för nybyggnaden.
Följande myndigheter gav utlåtande om detaljplaneförslaget: Helen Elnät Ab, Helsingforsregionens miljötjänster (HRM) och kultur- och friPostadress
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tidssektorns stadsmuseum. Påpekandena i stadsmuseets utlåtande
gällde nybyggnadens våningshöjd och utformningen av massorna. De
övriga myndigheterna hade ingenting att påpeka.
Åtgärder efter att detaljplaneförslaget hölls offentligt framlagt
I rapporten om växelverkan anges anmärkningarna och myndighetsutlåtandena om detaljplaneförslaget i sammandrag och bemötandena till
de påpekanden som framförts i dessa.
Med beaktande av målen för detaljplanen har det trots påpekandena
inte ansetts som ändamålsenligt att ändra förslaget.
I bedömningen av konsekvenserna av detaljplaneändringen har man
kommit fram till att den omgivande stadsbilden tål placeringen av en
byggnadsmassa i 7 våningar på tomten och att nybyggnaden inte avviker avsevärt från höjden på det omgivande byggnadsbeståndet. Till beredningsmaterialet har lagts en bild med områdesskärningen, utifrån
vilken man har bedömt de stadsbildsmässiga konsekvenserna. En
minskning av våningarna strider mot stadens mål för kompletteringsbyggandet och enligt sökanden försvagar det förutsättningarna för förverkligandet av nybyggnaden. I bostadshuset som fungerar som ett lägenhetshotell på tomten har man utrett en ändring av placeringen av
vissa fönster i bostäder som kommer att ligga närmast nybyggnaden,
likaså fönsteröppningar mot Lappviksgatan, men dessa utreds vidare i
den fortsatta planeringen.
Det gjordes ändringar i detaljplanekartans beteckningar eller bestämmelser och övriga material efter att planen varit offentligt framlagd. För
ändringarna redogörs närmare i detaljplanebeskrivningens sista kapitel.
De har också samlats i bilagan över ändringar (Tehdyt muutokset).
Närmare motiveringar
Konsekvenserna av detaljplanelösningen och de närmare motiveringarna till denna framgår av den bifogade detaljplanebeskrivningen.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 310 36154
tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Bilagor
1
2
3
Postadress
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Asemakaavan muutoksen nro 12658 kartta, päivätty 24.11.2020
Asemakaavan muutoksen nro 12658 selostus, päivätty 24.11.2020,
päivitetty Kylk:n 24.11.2020 päätöksen mukaiseksi
Vuorovaikutusraportti 17.8.2020, täydennetty 24.11.2020
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4

Osa päätöshistoriaa

1
2
3
4
5

Sijaintikartta
Ilmakuva
Tehdyt muutokset
Kaavamuutoshakemus, Lapinlahdenkatu (1).ilman allekirj
Kiinteistö Oy Helsingin Lapponian maankäyttösopimus (12658)

Bilagematerial

Sökande av ändring
Kommunalbesvär, godkännande av generalplan, detaljplan, byggnadsordning
Utdrag
Utdrag
Helen Elnät Ab
Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster
Den som sökt detaljplaneändring
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland

Bilagor till utdrag
Förslagstext
Förslagstext
Förslagstext
Kommunalbesvär, godkännande av generalplan, detaljplan, byggnadsordning
Förslagstext
Kommunalbesvär, godkännande av generalplan, detaljplan, byggnadsordning
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3

För kännedom
Stadsmiljönämnden
Stadsmiljönämndens sektion för byggnader och allmänna områden
Stadsmiljönämndens miljö- och tillståndssektion
Stadsmuseet
Detaljplaneläggning
Detaljplaneläggning/Koski

Beslutshistoria
Kaupunginhallitus 03.05.2021 § 318
HEL 2018-013050 T 10 03 03
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Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto hyväksyy 4. kaupunginosan (Kamppi) korttelin 164
tontin 6. asemakaavan muutoksen 24.11.2020 päivätyn piirustuksen
nro 12658 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154
tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 24.11.2020 § 694
HEL 2018-013050 T 10 03 03

Hankenumero 3221_10

Esitys
Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle
 24.11.2020 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12658
hyväksymistä. Asemakaavan muutos koskee 4. kaupunginosan
(Kamppi) korttelin 164 tonttia 6.
Lisäksi lautakunta päätti
 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville
 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet valmisteluaikana
esitettyihin mielipiteisiin, kannanottoihin sekä julkisena nähtävilläoloaikana saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin. Päätösasiakirjat ja
vuorovaikutusraportti ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan
asiakaspalvelussa, Työpajankatu 8 (puh. 09 310 22111), sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko
www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
 ilmoittaa päätöksestään ja vuorovaikutusraportista muodostuvan
MRL 65 §:n mukaisen kunnan perustellun kannanoton niille kaavasta muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa
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 kehottaa asemakaavoituspalvelua laskuttamaan hakijoilta kaavan
hyväksymisen jälkeen kaavan laatimis- ja käsittelykustannukset
seuraavasti:
o Asunto Oy Helsingin Lapponia: 6 000 euroa
Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot
Sinikka Lahti, arkkitehti, puhelin: 310 37478
sinikka.lahti(a)hel.fi

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo
Kulttuuriperintöyksikkö 15.9.2020
HEL 2018-013050 T 10 03 03

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee yhtä tonttia Lapinlahdenkadun ja Lastenkodinkujan kulmassa, osoitteessa Lapinlahdenkatu
8. Kaavaratkaisu mahdollistaa uuden 7-kerroksisen asuinrakennuksen
rakentamisen matalan liiketilasiiven paikalle. Maantasokerroksen tilat
Lapinlahdenkadun puolella varataan edelleen liiketilakäyttöön. Lisärakentamisella saadaan lisää uusia asuntoja erinomaisten joukkoliikenneyhteyksien ääreen. Asunnot on tarkoitus toteuttaa vuokra-asuntoina.
Uutta asuntokerrosalaa on 2 210 k-m² ja uutta liiketilakerrosalaa on 95
k-m². Voimassa olevassa asemakaavassa (1976) tontti on merkitty Aktontiksi. Lapinlahdenkadun suuntainen osa on merkitty kaavassa nelikerroksiseksi ja korkeampi osa toteutuneen rakennuksen mukaan.
Arkkitehti Ole Gripenbergin suunnittelema asuinkerrostalo osoitteessa
Lapinlahdenkatu 8 valmistui vuonna 1954. Talo muodostuu kahdesta
osasta: 7-kerroksinen asuinlamelli on yhdistetty matalaan, horisontaaliseen liiketilasiipeen.
Kaupunginmuseo on aiemmassa lausunnossaan (15.8.2019) osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta todennut, että viitesuunnitelmassa
esitetty uusi rakennusmassa tuottaa kaupunkitilaan elementin, joka
työntyy voimakkaasti aiemmin sisäänvedettyyn Lapinlahdenkadun katutilaan. Museo katsoo tuolloin, että suunnitelmia olisi tullut kehittää suuntaan, joka ottaisi paremmin huomioon olemassa olevan 1950-luvulla
rakennetun asuinsiiven. Museo totesi myös, että esitetty uudisrakennus
maksimoi rakennusoikeuden. Tontilla olisi sen mielestä tullut tutkia
vaihtoehtoisesti matalampi uudisosa, joka ottaisi paremmin huomioon
Gripenbergin suunnitteleman asuintalon, koko korttelin sekä katutilan.
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Asemakaavaehdotuksessa muutoksia ei ole tehty uudisrakennuksen
kerroskorkeuteen eikä rakennuksen massoitteluun, minkä kaupunginmuseo valittaen toteaa. Kaavaselostuksessa todetaan, että viitesuunnitelmaa on kannanoton ja mielipiteiden johdosta muutettu siten, että katolta on poistettu IV-konehuone ja kaavaehdotukseen on merkitty uudisrakennukselle ylin sallittu korkeusasema (+35.2). Näin rakennusmassa ei nouse korttelin yleistä korkotasoa ylemmäs vaan se on likimain yhtä korkea kuin samalla tontilla sijaitseva 1950-luvun osa,
samassa korttelissa sijaitseva Lastenkodinkatu 5:n rakennus sekä kadun toisella puolella vastapäätä sijaitseva Lapinlahdenkatu 21:n rakennus.
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo Kulttuuriperintöyksikkö 15.8.2019
Lisätiedot
Johanna Björkman, tutkija, puhelin: +358 9 310 36473
johanna.bjorkman(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 11.06.2020 § 35
HEL 2018-013050 T 10 03 03

Päätös
Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12658 pohjakartan
kaupunginosassa 4 Kamppi. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.
Päätöksen perustelut
Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan kaupunkimittauspalvelut on valmistanut asemakaavan pohjakartan:
Asemakaavan numero: 12658
Kaupunginosa: 4 Kamppi
Kartoituksen työnumero: 15/2020
Pohjakartta valmistunut: 27.4.2020
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000
Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n
asettamat vaatimukset.
Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden
asiakkuusjohtaja on päätöksellä (4§/1.6.2017) siirtänyt hallintosäännön
16 luvun 8 § 2 momentin 7 kohdan toimivallan hyväksyä kaavoja varten
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valmistetut pohjakartat kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat palvelukokonaisuuden kaupungingeodeetille sekä kartat ja paikkatiedot
-yksikön päällikölle.
Lisätiedot
Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31911
merja.kyyro(a)hel.fi
Suvi Uotila, kiinteistöinsinööri, puhelin: 09 310 29076
suvi.uotila(a)hel.fi
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§ 131
Detaljplaneändring för Semaforbron 8 i Böle (nr 12683)
HEL 2019-000443 T 10 03 03

Beslut
Stadsfullmäktige godkände detaljplaneändring för kvarteret 17018 i 17
stadsdelen (Böle, Östra Böle) enligt ritning nr 12683, daterad
13.4.2021, och på de grunder som framgår av detaljplanebeskrivningen.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 310 36154
tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Bilagor
1
2
3
4
5

Asemakaavan muutoksen nro 12683 kartta, päivätty 13.4.2021
Asemakaavan muutoksen nro 12683 selostus, päivätty 13.4.2021, päivitetty Kylk:n 20.4.2021 päätöksen mukaiseksi
Vuorovaikutusraportti päivätty 18.1.2021, täydennetty 13.4.2021 ja asukastilaisuuden muistio 26.11.2019
Osa päätöshistoriaa
Havainnekuva

Sökande av ändring
Kommunalbesvär, godkännande av generalplan, detaljplan, byggnadsordning
Utdrag
Utdrag
Helen Ab
Helen Elnät Ab
Samkommunen Helsingforsregionens trafik
Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster
Trafikledsverket
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland
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Förslagstext
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Den som sökt detaljplaneändring

Bilaga 2
Bilaga 3
Förslagstext
Kommunalbesvär, godkännande av generalplan, detaljplan, byggnadsordning

Beslutsförslag
Beslutet stämmer överens med förslaget.
Föredragandens motiveringar
Detaljplanelösningens centrala innehåll
Detaljplaneändringen (detaljplanelösningen) gäller kvarteret 17018 vid
Semaforbron 8 i Östra Böle. Detaljplanelösningen gör det möjligt att ersätta den nuvarande, till dimensionerna och hustekniken föråldrade
kontorsbyggnaden med nya hybridbyggnader som har affärs- och kontorslokaler på gatuplanet och bostäder på de övre våningarna.
I detaljplanelösningen har man särskilt strävat att lösa frågan om hur
kompletteringsbyggandet kan förverkligas så att områdets kulturvärden
och de av stadsmiljönämnden godkända utvecklingsprinciperna för
Östra och Västra Böle kan beaktas.
Den nya bostadsytan uppgår till cirka 5 800 m² vy, den nya kontorsytan
till cirka 3 850 m² vy och de nya affärslokalerna till cirka 1 950 m² vy.
Kvarterseffektiviteten är eₖ=3,98. (11 600 m² vy/2 916 m²). Antalet invånare ökar med cirka 170. Kontorslokalerna minskar med cirka 2 200–
4 700 m² vy.
Genomförandet av detaljplanelösningen har speciellt den verkningen
att affärslokalerna på gatuplanet upplivar Stinsgatans, Banmästargatans och Semaforbrons fotgängarmiljö, verksamhetslokaler bevaras i
kvarteret och bostadsproduktionen främjas.
Beslut som detaljplanelösningen bygger på
Detaljplanelösningen bidrar till att staden kan uppnå sina strategiska
mål genom att främja bostadsproduktionen i ett till funktionerna blandat
område och samtidigt erbjuda invånarna bättre närtjänster och utnyttja
den befintliga kollektivtrafiken. I Generalplan 2016 för Helsingfors är
området innerstadsområde med beteckningen C2. Detaljplanelösningen motsvarar Generalplan 2016 för Helsingfors.
Projektet motsvarar utvecklingsprinciperna för Östra och Västra Böle
som stadsmiljönämnden har godkänt 8.10.2019.
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Utgångspunkter för området och nuläge
Kvarteret 17018 är kvartersområde för kontorsbyggnader (KT) och för
tillfället finns det i kvarteret en år 1974 färdigställd kontorsbyggnad i 6
våningar. Bilplatserna finns i en parkeringsanläggning under gårdsdäcket. Byggnaden är ritad av arkitekt Ilmo Valjakka. Norr om kvarteret
finns Pensionsskyddscentralens kontorsbyggnad i 12 våningar. Det övriga byggnadsbeståndet i omgivningen representerar för 1960- och
1970-talen typisk betongelementsarkitektur. Husen har i huvudsak 3–8
våningar.
För området gäller en detaljplan från 1983.
Helsingfors stad äger kvartersområdet. Detaljplanelösningen har utarbetats på ansökan och innehållet i lösningen har diskuterats med sökanden.
Detaljplanelösningens kostnader
Att detaljplanelösningen genomförs innebär inga kostnader för staden.
Detaljplaneändringen höjer områdets värde enligt grova uppskattningar
med cirka 10 miljoner euro och staden får hyresintäkter med anledning
av detaljplaneändringen.
Växelverkan under beredningen av detaljplanen
I den bifogade rapporten om växelverkan presenteras en sammanfattning av myndigheternas ställningstaganden och intressenternas åsikter, vilka kommit in under beredningen av detaljplanen, samt bemötandena till påpekandena i dessa.
Myndighetssamarbete
I samband med beredningen av detaljplanelösningen har samarbete
bedrivits förutom med olika parter inom stadsmiljösektorn också med
stadsmuseet.
Myndigheternas ställningstaganden om programmet för deltagande och
bedömning och beredningsmaterialet gällde räddningsvägs- och reservvägsarrangemangen, de underjordiska lokalerna och den brandtekniska planen (räddningsverket), de befintliga underjordiska avloppsoch sambrukstunnlarna (Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster HRM vattenförsörjning) och en utredning av möjligheterna att
bevara kontorsbyggnaden vid Semaforbron 8 (stadsmuseet).
Frågorna i ställningstagandena har beaktats i planläggningsarbetet så
att planeraren som tar fram referensplanen har underrättats om det väsentliga innehållet i ställningstagandena, de underjordiska tunnlarna
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har tagits upp på detaljplanekartan och det stadsbildsmässiga intrycket
av nybyggnaden vid Semaforbron 8 har diskuterats med stadsmuseet.
Åsikter
Åsikterna om programmet för deltagande och bedömning och beredningsmaterialet gällde tryggandet av stadsfågelbeståndets levnadsförhållanden, nybyggnadernas stadsbildsmässiga lämplighet i det befintliga byggnadsbeståndet från 1970-talet och hanteringen av damm och
buller under byggtiden. Åsikterna har beaktats i detaljplanearbetet så
att planeraren som tar fram referensplanen har blivit underrättad om
det väsentliga innehållet i åsikterna. Responsen har behandlats med
projektgruppen och planen har utvecklats efter programmet för deltagande och bedömning. Det lämnades in 3 skriftliga åsikter.
Detaljplaneförslaget offentligt framlagt
Detaljplaneförslaget hölls offentligt framlagt 18.1–16.2.2021, vilket kungjordes i enlighet med markanvändnings- och byggförordningen.
Det kom in en enda anmärkning om förslaget till detaljplan. Påpekandena i anmärkningen gällde olägenheterna som byggnadernas glasytor
orsakar för fåglarnas trygghet och stadsfågelbeståndets behov av
häckningsplatser.
Följande myndigheter gav utlåtande om detaljplaneförslaget: Helen Elnät Ab, HRM, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTMcentralen) och stadsmuseet. Utlåtandena gällde Helen Elnät Ab:s
transformator i ändringsområdet, avloppstunneln som löper genom området, byggnadens bullerbekämpning och det kulturhistoriska värdet på
den befintliga kontorsbyggnaden som rivs och den lokala identiteten i
Östra Böle.
Stadsmuseet konstaterar 17.2.2021 bl.a. att den av Ilmo Valjakka
1973–1974 ritade kontorsbyggnadens arkitektur är av hög kvalitet och
att byggnaden är ett av de arkitektoniskt högklassigaste objekten i Östra Böle. Objektet har ett byggnadshistoriskt och kulturhistoriskt värde
som ett uttryck för idealen i den ursprungliga detaljplanen för Östra Böle. Byggnaden är en del av en stadsbildsmässig helhet och tillsammans
med Semaforbron 6 bildar den en balanserad vy vid gångförbindelsen
på Semaforbron och för biltrafiken på Stinsgatan. Stadsmuseet anser
det beklagligt att dess utlåtande om programmet för deltagande och
bedömning inte har beaktats i tillräcklig utsträckning. Stadsmuseet tillstyrker därför inte detaljplaneändringen utan anser att miljön och objektets värden bör beaktas på ett bättre sätt i planeringen av kompletteringsbyggandet.
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Stadsstyrelsen anser med hänvisning till detaljplanebeskrivningen och
rapporten om växelverkan att trots att tanken i museets utlåtande om
den ursprungliga lokala identiteten i Östra Böle som en utgångspunkt
för de framtida detaljplaneändringarna är värd att understödja, kan en
kompromisslös implementering av principen i nuläget leda till ett funktionellt bristfälligt slutresultat. Staden har för avsikt att anpassa byggnadernas användningssyften och med ett visst variationsintervall även
byggandets effektivitet till de nuvarande, förändrade behoven. I beredningen av detaljplaneändringen har man tolkat de ursprungliga planeringsprinciperna på ett översiktligare sätt och strävat att bevara områdets centrala karaktärsdrag, såsom centrumets utformning som en helhet, de mångskiktade trafiklederna, rutplanens dimensioner och kvartersindelningen. Staden har däremot för avsikt att anpassa byggnadernas användningssyften och med ett visst variationsintervall även byggandets effektivitet till de nuvarande behoven, som har ändrats sedan
1970-talet. Möjligheten att reparera och konvertera byggnaden undersöktes, men enligt utredningen möjliggör byggnadsstommens dimensioner inte kontorslokaler som uppfyller dagens krav, och byggnaden
kan bl.a. på grund av sin våningshöjd inte byggas om till bostäder.
NTM-centralen fäste i sitt utlåtande uppmärksamhet vid det i detaljplaneförslaget upptagna kvartersområdet för bostads- och arbetsplatsbyggande, dess höga bullernivå och detaljplanebestämmelser som
tryggar tilluftens renhet, och föreslog ett flertal preciseringar i dessa.
Stadsstyrelsen hänvisar till utredningen som ingår i detaljplanehandlingarna, enligt vilken det i detaljplaneförslaget ges tillräckliga bestämmelser om beaktandet av trafikens miljöolägenheter och styrningen av
den fortsatta planeringen.
Följande aktörer meddelade att de inte har någonting att yttra: Helen
Ab, HRT och Trafikledsverket (f.d. Trafikverket).
Åtgärder efter att detaljplaneförslaget hölls offentligt framlagt
I rapporten om växelverkan anges anmärkningarna och myndighetsutlåtandena om detaljplaneförslaget i sammandrag och bemötandena till
de påpekanden som framförts i dessa.
Med beaktande av målen för detaljplanen är det inte ändamålsenligt att
ändra förslaget med anledning av de anmärkningar som framförts i
samband med det offentliga framläggandet.
Det gjordes inga ändringar i detaljplanekartan eller bestämmelserna efter att förslaget hade hållits offentligt framlagt. De övriga kompletteringarna till materialet anges i detaljplanebeskrivningens sista kapitel.
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Närmare motiveringar
Konsekvenserna av detaljplanelösningen och de närmare motiveringarna till denna framgår av den bifogade detaljplanebeskrivningen.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 310 36154
tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Bilagor
1
2

4
5

Asemakaavan muutoksen nro 12683 kartta, päivätty 13.4.2021
Asemakaavan muutoksen nro 12683 selostus, päivätty 13.4.2021, päivitetty Kylk:n 20.4.2021 päätöksen mukaiseksi
Vuorovaikutusraportti päivätty 18.1.2021, täydennetty 13.4.2021 ja asukastilaisuuden muistio 26.11.2019
Osa päätöshistoriaa
Havainnekuva

1
2
3
4

Sijaintikartta
Ilmakuva
Ilmakuva, Opastinsitla 1, 2 ja 8
Kaavamuutoshakemus 30.6.2019, Kiinteistö Oy Helsingi Opastinsilta 8

3

Bilagematerial

Sökande av ändring
Kommunalbesvär, godkännande av generalplan, detaljplan, byggnadsordning
Utdrag
Utdrag
Helen Ab
Helen Elnät Ab
Samkommunen Helsingforsregionens trafik
Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster
Trafikledsverket
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland
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Den som sökt detaljplaneändring

Förslagstext
Kommunalbesvär, godkännande av generalplan, detaljplan, byggnadsordning

För kännedom
Stadsmiljönämnden
Stadsmiljönämndens sektion för byggnader och allmänna områden
Stadsmiljönämndens miljö- och tillståndssektion
Stadsmuseet
Detaljplaneläggning
Detaljplaneläggning/Koski

Beslutshistoria
Kaupunginhallitus 10.05.2021 § 350
HEL 2019-000443 T 10 03 03

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto hyväksyy 17. kaupunginosan (Pasila, Itä-Pasila)
korttelin 17018 asemakaavan muutoksen 13.4.2021 päivätyn piirustuksen 12683 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154
tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 20.04.2021 § 194
HEL 2019-000443 T 10 03 03

Hankenumero 4887_7

Esitys
Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle
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 13.4.2021 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12683
hyväksymistä. Asemakaavan muutos koskee 17. kaupunginosan
(Pasila, Itä-Pasila) korttelia 17018.
Lisäksi lautakunta päätti
 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville
 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet valmisteluaikana
esitettyihin mielipiteisiin, kannanottoihin sekä julkisena nähtävilläoloaikana saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin. Päätösasiakirjat ja
vuorovaikutusraportti ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan
asiakaspalvelussa, Työpajankatu 8 (puh. 09 310 22111), sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko
www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
 kehottaa asemakaavoituspalvelua laskuttamaan hakijoilta kaavan
hyväksymisen jälkeen kaavan laatimis- ja käsittelykustannukset
seuraavasti:
o Kiinteistö Oy Helsingin Opastinsilta 8,
c/o Taitokaari Property Management Oy: 10 000 euroa
13.04.2021 Pöydälle
Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot
Ville Purma, arkkitehti (asemakaavoitus), puhelin: 310 37261
ville.purma(a)hel.fi
Sakari Mentu, arkkitehti (rakennussuojelu), puhelin: 310 37217
sakari.mentu(a)hel.fi
Matti Neuvonen, diplomi-insinööri (melu ja ilmanlaatu), puhelin: 310 37311
matti.neuvonen(a)hel.fi
Oula Rahkonen, arkkitehti (kaupunkitila- ja maisemasuunnittelu), puhelin: 310 27273
oula.rahkonen(a)hel.fi
Aleksi Räisänen, liikenneinsinööri (liikenne- ja katusuunnittelu), puhelin: 310 37229
aleksi.raisanen(a)hel.fi
Ilkka Aaltonen, va. yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 36441
ilkka.aaltonen(a)hel.fi (maaomaisuuden kehittäminen ja
tontit)

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo
Kulttuuriperintöyksikkö 17.2.2021
HEL 2019-000443 T 10 03 03

Postadress
PB 1
00099 HELSINGFORS STAD
helsinki.kirjaamo@hel.fi

Besöksadress
Norra esplanaden 11-13
Helsingfors 17
http://www.hel.fi/stadsfullmaktige

Telefon
+358 9 310 1641
Telefax
+358 9 655 783

FO-nummer
0201256-6

Kontonr
FI0680001200062637
Moms nr
FI02012566

Helsingfors stad
Stadsfullmäktige

Protokoll

9/2021

292 (531)

Ärende/8
19.05.2021

Kaavamuutoksessa suunnitellaan Itä-Pasilassa os. Opastinsilta 8 oleva
toimitilarakennus korvattavaksi hybridirakennuksella joka sisältää asumista ja toimitilaa (50/50). Kaupunginmuseo tarkastelee hanketta rakennetun kulttuuriympäristön näkökulmasta. Kaupunginmuseo on
lausunut aikaisemmin hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Kaupunginmuseo on päättänyt lausua asemakaavaehdotuksesta
seuraavaa.
Oleva rakennus Opastinsilta 8
Leijona-talo (os. Opastinsilta 8) on arkkitehti Ilmo Valjakan 1973-74 suunnittelema toimistorakennus, rakennuttajina toimivat Kansallissäätiö ja
Teräsbetoni Oy. Rakennuksen arkkitehtuuri ilmentää hyvin Itä-Pasilan
rakentamisessa sovelletun strukturalistisen arkkitehtuurin tavoitteita.
Kohde muodostuu U-muotoisesta korttelista, joiden massat rajaavat
hallitusti kaupunkitilaa keskeisessä Asemapäällikönkadun ja Ratamestarinkadun risteyksessä. Piha aukeaa pohjoispuoliselle kansitasolle. Elementtirakennuksen sisennettyihin nurkkiin sijoittuvat porrashuoneet on käsitelty umpinaisina, klinkkkeripintaisina porrastorneina. Toimistosiipien nauhaikkuna-julkisivut ovat kuparinvihreäksi käsiteltyjä peltikasetti- elementtejä. Ikkunoiden välipuitteiden vaihtelu luo elävää rytmiä modulaariseen julkisivuun. Rakennus käsittää kannen alaiset kerrosten lisäksi kuusi liike- ja toimistokerrosta. Rakennus on toteutettu
elementeistä pilari-laatta –järjestelmällä (PLS-80), jolloin sen sisätilat
muodostavat avointa ja joustavaa toimitilaa. Kohde muodostuu ItäPasilan rakennustavasta poikkeavasti kahdesta tontista (Kansallissäätiö ja Teräsbetoni Oy), jotka on kuitenkin toteutettu arkkitehtonisesti
elimellisellä tavalla. Rakennuksen viimeinen peruskorjaus on suoritettu
vuonna 2015 (Arkkitehtitoimisto Tero Ahava).
Ilmo Valjakan suunnitteleman toimistorakennuksen arkkitehtuuri on
korkeatasoista, ja rakennus on yksi Itä-Pasilan rakennustaiteellisesti
laadukkaimmista kohteista. Kohteella on rakennushistoriallista ja kulttuurihistoriallista arvoa Itä-Pasilan alkuperäisen asemakaavan ihanteiden ilmentymänä. Rakennus on osa kaupunkikuvallista kokonaisuutta,
ja se yhdessä Opastinsilta 6:n kanssa muodostaa tasapainoisen näkymän keskeisen kävely-yhteyden Opastinsillan ja autoliikenteen Asemapäällikönkadun varrella.
Itä-Pasilan kehittämisperiaatteet
Itä-Pasilan kehittämisperiaatteet nojaavat yleiskaavan tavoitteeseen
kantakaupungin omaisesta, monipuolisesta ja toiminnallisesti sekoittuneesta keskustatoimintojen alueesta C2. Itä-Pasila rakennettiin kuitenkin 1970-luvulla toiminnallisesti eriytyneeksi liike- ja toimistorakennusten keskukseksi, jonka tavoitteena oli mahdollistaa kivikeskustan säPostadress
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ilymisen perinteisenä sekoittuneena kaupunkirakenteena, ajan voimakkaiden uusiutumispaineiden vallitessa. Itä-Pasila on säilyttänyt edelleen
aseman ja identiteetin keskustan toimitilarakentamisen laajentumisalueena, mitä kaupunginmuseon näkemyksen mukaan tulee edelleen
hyödyntää ja vahvistaa. Näin mahdollistetaan sekä alkuperäisen kantakaupungin että Itä-Pasilan laajentumisalueen yhteinen kehittyminen,
kumpikin omaa identiteettiään ja ominaispiirteitään vahvistaen.
Tätä Itä-Pasilan identiteetin ja arvojen keskeistä tekijää toimitilarakentamisen keskittymänä ei ole riittävästi otettu huomioon Itä-Pasilan kehittämisperiaatteissa, mistä kaupunginmuseo esittää huolensa. Kaupunginmuseo näkemyksen mukaan 1970-luvun Itä-Pasila omaa suomalaisen asemakaavoituksen ja kaupunkirakenteen historiassa ainutkertaista rakennus- ja kaavahistoriallista arvoa, joka tulisi sen kehittämisessä ottaa lähtökohdaksi.
Asemakaavamuutos
Itä-Pasilan 1970-luvun kaavoittamista ohjasivat alkuperäisten suunnittelijoiden asettamat valokulmien ja näkymien tunnusluvut ja parametrit,
joiden mukaisesti alueen rakennusoikeus laskennallisesti vahvistettiin,
toimitila- ja asuntotonteille omansa. Toimitilatonttien rakennusoikeus oli
luonnollisesti asuntotontteja tehokkaampi. Käsillä olevan asemakaavamuutoksessa uuden asuin- ja liiketiloja käsittävän hybridirakennuksen lähtökohdaksi on otettu oleva toimitilarakentamisen tehokkuus, jota
ehdotuksessa on lisäksi kasvatettu 45%. Rakentamisen runkosyvyyttä
on samalla kasvatettu alkuperäisestä 11 metristä 14,5 metriin. Rakennuskorkeus nousee kantakaupungin korkeutta noudattaneesta 23,6
metristä 26,1 metriin, kannen päällisten kerrosten lukumäärän kasvaessa kuudesta seitsemään. Asunnot perustuvat uudissuunnitelmassa 54 metrin pituisen rungon läpäisevään keskikäytäväratkaisuun.
Mikäli purkavaa täydennysrakentamista Itä-Pasilassa tehdään, tulee
asumisen mitoitus ja laatu huomioida alueen asuntoratkaisujen
lähtökohdista, eikä alkuperäisestä toimitilamitoituksesta, sitä vielä korottaen. Alueen tonttien rakennustavan tehostaminen rikkoo Itä-Pasilan
strukturalistisen kaupunkirakenteen arvoa ja potentiaalia.
Opastinsilta 8 rakennus on ollut vajaakäytössä, ja sen nykyaikaistaminen edellyttäisi rakennesuunnittelun ja talotekniikan osalta tarkkaa ja
osaavaa suunnittelua, rakennuksen matala kerroskorkeus huomioiden.
Rakennus ei ole purkukohde. Olevan rakennuskannan hyödyntäminen
Itä-Pasilassa on ensisijaista, ja säilyttämisen osalta tulisi alueella huomioida myös kohteiden rakennus- ja kulttuurihistorialliset arvot. Mikäli
purkavaan täydennysrakentamiseen ryhdytään, tulee Itä-Pasilan kaavahistorialliset arvot tunnistaa täydennysrakentamisen lähtökohdiksi,
keskustan liike- ja toimitilarakentamisen laajennusalueena. StrukturaPostadress
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lismin lähtökohtiin liittyy yksittäisten osien vaihdettavuus, mutta tämän
tulisi tapahtua järjestelmän ja rakenteen ehdoilla. Myös alueen asumisen tulee säilyä laadukkaana ja houkuttelevana.
Kaupunginmuseo pitää valitettavana, ettei museon osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta antamaa lausuntoa strukturalistisen asemakaavan arvoista ja tavoitteista ole otettu riittävästi huomioon. Tämän johdosta kaupunginmuseo ei voi puoltaa kaavaehdotusta, vaan täydennysrakentamisen suunnittelussa tulisi ympäristön ja kohteen arvot ottaa
paremmin huomioon.
Lisätiedot
Mikko Lindqvist, arkkitehti, puhelin: +358 9 310 36972
mikko.lindqvist(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 04.12.2020 § 59
HEL 2019-000443 T 10 03 03

Päätös
Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12683 pohjakartan
kaupunginosassa 17 Pasila. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.
Päätöksen perustelut
Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan kaupunkimittauspalvelut on valmistanut asemakaavan pohjakartan:
Asemakaavan numero: 12683
Kaupunginosa: 17 Pasila
Kartoituksen työnumero: 23/2020
Pohjakartta valmistunut: 18.8.2020
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000
Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n
asettamat vaatimukset.
Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden
asiakkuusjohtaja on päätöksellä (4§/1.6.2017) siirtänyt hallintosäännön
16 luvun 8 § 2 momentin 7 kohdan toimivallan hyväksyä kaavoja varten
valmistetut pohjakartat kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat palvelukokonaisuuden kaupungingeodeetille sekä kartat ja paikkatiedot
-yksikön päällikölle.
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Lisätiedot
Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31911
merja.kyyro(a)hel.fi
Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31883
timo.tolkki(a)hel.fi
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§ 132
Detaljplaneändring för Kämnersvägen i Stapelstaden i Skomakarböle (12653)
HEL 2018-006608 T 10 03 03

Beslut
Stadsfullmäktige godkände detaljplaneändring för tomten 3 i kvarteret
40134 och gatuområden i 40 stadsdelen (Skomakarböle, Stapelstaden)
enligt ritning nr 12653, daterad 27.10.2020, och på de grunder som
framgår av detaljplanebeskrivningen.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 310 36154
tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Bilagor
1
2
3
4
5

Asemakaavan muutoksen nro 12653 kartta, päivätty 27.10.2020
Asemakaavan muutoksen nro 12653 selostus, päivätty 27.10.2020,
päivitetty Kylk:n 27.10.2020 päätöksen mukaiseksi
Liikennesuunnitelma (piir.nro 7046)
Vuorovaikutusraportti 23.6.2020, täydennetty 27.10.2020 ja asukastilaisuuden muistio 7.11.2018
Päätöshistoria

Sökande av ändring
Kommunalbesvär, godkännande av generalplan, detaljplan, byggnadsordning
Utdrag
Utdrag
Helen Elnät Ab
Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland
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Förslagstext
Förslagstext
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Kommunalbesvär, godkännande av generalplan, detaljplan, byggnadsordning
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Den som sökt detaljplaneändring

Förslagstext
Kommunalbesvär, godkännande av generalplan, detaljplan, byggnadsordning

Beslutsförslag
Beslutet stämmer överens med förslaget.
Föredragandens motiveringar
Detaljplanelösningens centrala innehåll
Detaljplaneändringen (detaljplanelösningen) gäller det planerade kompletteringsbyggandet av bostäder vid Kämnersvägen. I planen ersätts
de nuvarande tre flervåningshusen i 2 våningar med två flervåningshus
i 5 och 8 våningar.
Detaljplanelösningen möjliggör kompletteringsbyggande av flervåningshus som är högre än de nuvarande och tillgängliga i den befintliga
stadsstrukturen vid goda tjänster och trafikförbindelser. I användningen
av tomten beaktas det bredvidliggande samnyttjoområdet som kan utnyttjas för fritid, lek och vistelse.
Den nya bostadsytan uppgår till 2 650 m² vy. Antalet invånare ökar
med ca 75. Tomtexploateringstalet (e) är cirka 1,7.
I samband med detaljplanen har man gjort upp en trafikplan (ritning
nr 7046) enligt vilken trafiken på Kämnersvägen ska regleras så att den
motsvarar den nya markanvändningen. Körbanan breddas en aning.
Genomförandet av detaljplanelösningen har speciellt den verkningen
att invånarantalet i området som ligger på gångavstånd från Parkstads
station ökar och att byggnadsbeståndet från 1970- och 1980-talen kan
förnyas.
Kvartersområdena är i privat ägo. Detaljplanelösningen har utarbetats
på ansökan och innehållet i lösningen har diskuterats med sökanden.
Beslut som detaljplanelösningen bygger på
Detaljplanelösningen bidrar till att staden kan uppnå sina strategiska
mål genom att möjliggöra nytt, tillgängligt kompletteringsbyggande vid
goda trafikförbindelser. I Generalplan 2016 för Helsingfors hör området
till ett bostadsdominerat område med beteckningarna A2 och A3. Detaljplanelösningen motsvarar Generalplan 2016 för Helsingfors.
Utgångspunkter för området och nuläge
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I området gäller detaljplan nr 9225 (fastställd 30.3.1987). Enligt detaljplanen är tomten vid gatuområdet på Kämnersvägen kvartersområde
för flervåningshus, radhus och andra kopplade bostadshus.
Kvartersområdena är i privat ägo. Detaljplanelösningen har utarbetats
på ansökan och innehållet i lösningen har diskuterats med sökanden.
Detaljplanelösningens kostnader
Att detaljplanen genomförs medför inga kostnader för staden i fråga om
detaljplaneområdet. I samband med detaljplaneändringen har man tagit
fram en trafikplan för Kämnersvägen som gränsar till detaljplaneområdet. Kostnadsberäkningen för förverkligandet av trafikplanen är
160 000 euro.
Detaljplaneändringen höjer tomtens värde och staden får en del av
värdehöjningen genom ett markanvändningsavtal. Ett beslut om markanvändningsavtalet och föravtalet för fastighetsaffären har fattats genom ett beslut av tomtchefen 12.3.2021 och avtalet undertecknades
19.4.2021.
Växelverkan under beredningen av detaljplanen
I den bifogade rapporten om växelverkan presenteras en sammanfattning av myndigheternas ställningstaganden och intressenternas åsikter, vilka kommit in under beredningen av detaljplanen, samt bemötandena till påpekandena i dessa.
Myndighetssamarbete
I samband med beredningen av detaljplanelösningen har samarbete
bedrivits förutom med olika parter inom stadsmiljösektorn också med
följande myndigheter: Helsingforsregionens miljötjänster (HRM) vattenförsörjning och Helen Elnät Ab.
Myndigheternas ställningstaganden om programmet för deltagande och
bedömning och beredningsmaterialet gällde att vatten- och avloppsledningarna på tomten 40134/7 som betjänar området och brandposten i
slutet av ledningarna ska beaktas i planläggningen och i planeringen av
byggnaderna.
De allmänna vattenledningar och avlopp som betjänar området har
byggts färdigt. Ändringsförslaget kräver inte en utbyggnad av vattenförsörjningen och inte heller att de befintliga vatten- och avloppsledningarna flyttas.
Frågorna i ställningstagandena har beaktats i planläggningsarbetet.
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Bemötandet till ställningstagandet anges i rapporten om växelverkan.
Åsikter
Åsikterna om programmet för deltagande och bedömning och beredningsmaterialet gällde byggnadernas för höga höjd, minskningen i trivseln och de ökande olägenheterna som hyresboendet orsakar i sin
omgivning, mängden och kvaliteten på delaktiggörandet, behovet av
fortsatta utredningar och utvecklingsförslag.
Åsikterna har beaktats i detaljplanearbetet så att placeringen av en
byggnadsmassan har utvecklats för att förbättra stadsbilden, vyerna
och ljushetsförhållandena. Våningstalet har minskats och avståndet till
grannen i norr ökats genom att placera båda byggnaderna vid Kämnersvägen. Byggnaderna har bearbetats till en stadsbildsmässigt högklassig helhet.
Det lämnades in 13 skriftliga åsikter.
Bemötandena till åsikterna presenteras i rapporten om växelverkan.
Detaljplaneförslaget offentligt framlagt
Detaljplaneförslaget hölls offentligt framlagt 23.6–21.8.2020, vilket kungjordes i enlighet med markanvändnings- och byggförordningen. Staden meddelade 29.6.2020 att den offentliga framläggningen som inföll
under sommarsemesterperioden förlängs.
Det gjordes 5 anmärkningar mot detaljplaneförslaget. En skrivelse kom
in utanför framläggningstiden.
Påpekandena i anmärkningarna gällde: Möjligheterna att delta, stadsbilden och byggandets volym, verkningarna för grannskapet, koldioxidavtrycket, lek- och vistelselokalerna, bilplatserna, trafiken och dess
störningar, gatugrönskan, snöröjningen, arrangemangen på den gemensamma gården och olägenheterna som rivnings- och byggarbetena orsakar. Påpekandena i skrivelsen gällde den lokala planeringen.
En del av påpekandena gällde mera omfattande planeringsärenden än
själva detaljplaneändringen för Kämnersvägen: Stapelstadens stadsstruktur och lokala markanvändning, såsom bostadsbyggandet, trafikens arrangemang, placeringen av tjänster samt placeringen av parkerna, skolorna, daghemmen och lekparken.
Följande myndigheter gav utlåtande om detaljplaneförslaget: Helsingforsregionens miljötjänster (HRM) och Helen Elnät Ab. HRM konstaterar att de allmänna vattenledningar och avlopp som betjänar området
har byggts färdigt och att ändringsförslaget inte kräver att de flyttas. De
Postadress
PB 1
00099 HELSINGFORS STAD
helsinki.kirjaamo@hel.fi

Besöksadress
Norra esplanaden 11-13
Helsingfors 17
http://www.hel.fi/stadsfullmaktige

Telefon
+358 9 310 1641
Telefax
+358 9 655 783

FO-nummer
0201256-6

Kontonr
FI0680001200062637
Moms nr
FI02012566

Helsingfors stad
Stadsfullmäktige

Protokoll

9/2021

300 (531)

Ärende/9
19.05.2021

befintliga vatten- och avloppsledningarna och brandposten i slutet av
ledningarna ska beaktas i planeringen av byggnaderna. Breddandet av
gatan som hänför sig till trafikplanen för Kämnersvägen utanför detaljplaneområdet kan orsaka ett ändringsbehov i fråga om de befintliga
dagvattenbrunnarna. Planerna ska godkännas hos HRM. Enligt stadens dagvattenstrategi bör man utreda möjligheterna till infiltration och
flödesreglering av dagvattnen som bildas i området och beakta utrymmesreserveringarna som de kräver. Helen Elnät Ab hade ingenting att
påpeka om förslaget till detaljplaneändring.
Åtgärder efter att detaljplaneförslaget hölls offentligt framlagt
I rapporten om växelverkan anges anmärkningarna och myndighetsutlåtandena om detaljplaneförslaget i sammandrag och bemötandena till
de påpekanden som framförts i dessa.
Med beaktande av målen för detaljplanen är det inte ändamålsenligt att
ändra förslaget med anledning av de anmärkningar som framförts i
samband med det offentliga framläggandet.
Det gjordes inga ändringar i detaljplanekartan eller bestämmelserna efter att förslaget hade hållits offentligt framlagt. Detaljplanebeskrivningen kompletterades när det gäller planerings- och behandlingsfaserna.
Närmare motiveringar
Konsekvenserna av detaljplanelösningen och de närmare motiveringarna till denna framgår av den bifogade detaljplanebeskrivningen.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 310 36154
tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Bilagor
1
2

5

Asemakaavan muutoksen nro 12653 kartta, päivätty 27.10.2020
Asemakaavan muutoksen nro 12653 selostus, päivätty 27.10.2020,
päivitetty Kylk:n 27.10.2020 päätöksen mukaiseksi
Liikennesuunnitelma (piir.nro 7046)
Vuorovaikutusraportti 23.6.2020, täydennetty 27.10.2020 ja asukastilaisuuden muistio 7.11.2018
Päätöshistoria

1
2
3

Sijaintikartta
Ilmakuva
Muistutukset

3
4

Bilagematerial
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4
5

Asemakaavan muutoshakemus, Kämnerintie 8
Asunto Oy Kämnerintie 8 maankäyttösopimus (12653)

Sökande av ändring
Kommunalbesvär, godkännande av generalplan, detaljplan, byggnadsordning
Utdrag
Utdrag
Helen Elnät Ab
Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland

Den som sökt detaljplaneändring

Bilagor till utdrag
Förslagstext
Förslagstext
Förslagstext
Kommunalbesvär, godkännande av generalplan, detaljplan, byggnadsordning
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Förslagstext
Kommunalbesvär, godkännande av generalplan, detaljplan, byggnadsordning

För kännedom
Stadsmiljönämnden
Stadsmiljönämndens sektion för byggnader och allmänna områden
Stadsmiljönämndens miljö- och tillståndssektion
Detaljplaneläggning
Detaljplaneläggning/Koski

Beslutshistoria
Kaupunginhallitus 03.05.2021 § 319
HEL 2018-006608 T 10 03 03

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto hyväksyy 40. kaupunginosan (Suutarila, Tapulikaupunki) korttelin 40134 tontin 3 ja katualueiden asemakaavan muu-
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toksen 27.10.2020 päivätyn piirustuksen nro 12653 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154
tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 27.10.2020 § 631
HEL 2018-006608 T 10 03 03

Hankenumero 0742_56, 7046

Esitys
Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle
 27.10.2020 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12653
hyväksymistä. Asemakaavan muutos koskee 40. kaupunginosan
(Suutarila, Tapulikaupunki) korttelin 40134 tonttia 3 ja katualueita.
Lisäksi lautakunta päätti
 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville
 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet valmisteluaikana
esitettyihin mielipiteisiin, kannanottoihin sekä julkisena nähtävilläoloaikana saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin sekä nähtävilläoloajan ulkopuolella kirjallisesti esitettyihin mielipiteisiin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelussa, Työpajankatu 8 (puh. 09
310 22111) sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko
www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
 ilmoittaa päätöksestään ja vuorovaikutusraportista muodostuvan
MRL 65 §:n mukaisen kunnan perustellun kannanoton niille kaavasta muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa
 kehottaa asemakaavoituspalvelua laskuttamaan hakijoilta kaavan
hyväksymisen jälkeen kaavan laatimis- ja käsittelykustannukset
seuraavasti:
o Asunto Oy Helsingin Kämnerintie 8, c/o Taitokaari Oy:
6 000 euroa
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Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot
Joakim Kettunen, arkkitehti, puhelin: 310 37289
joakim.kettunen(a)hel.fi
Heikki Salko, liikenneinsinööri, puhelin: 310 26548
heikki.salko(a)hel.fi
Johanna Himberg, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 21806
johanna.himberg(a)hel.fi
Jarkko Nyman, insinööri, puhelin: 310 37094
jarkko.nyman(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 06.10.2020 § 47
HEL 2018-006608 T 10 03 03

Päätös
Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12653 pohjakartan
kaupunginosassa 40 Suutarila. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.
Päätöksen perustelut
Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan kaupunkimittauspalvelut on valmistanut asemakaavan pohjakartan:
Asemakaavan numero: 12653
Kaupunginosa: 40 Suutarila
Kartoituksen työnumero: 39/2019
Pohjakartta valmistunut: 2.10.2020 Uusinta (ensitilaus 2019)
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000
Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n
asettamat vaatimukset.
Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden
asiakkuusjohtaja on päätöksellä (4§/1.6.2017) siirtänyt hallintosäännön
16 luvun 8 § 2 momentin 7 kohdan toimivallan hyväksyä kaavoja varten
valmistetut pohjakartat kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat palvelukokonaisuuden kaupungingeodeetille sekä kartat ja paikkatiedot
-yksikön päällikölle.
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Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus
Kaupunkimittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö
13.03.2020 § 16
Lisätiedot
Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31911
merja.kyyro(a)hel.fi
Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31883
timo.tolkki(a)hel.fi
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§ 133
Den av Svenska folkpartiets fullmäktigegrupp väckta gruppmotionen om sektorsöverskridande välfärdsarbete och mentalvårdstjänster med låg tröskel för barn och unga
HEL 2020-010665 T 00 00 03

Beslut
Stadsfullmäktige betraktade gruppmotionen som slutbehandlad.
Dessutom godkände stadsfullmäktige följande hemställningskläm:
Stadsfullmäktige förutsätter att social- och hälsovårdssektorn
och ungdomsservicen utreder möjligheterna att samarbeta i
synnerhet med tanke på utveckling av nya verksamhetsmodeller för fältarbetet bland yngre ungdomar. Samtidigt bör också
möjligheterna till samarbete med organisationer utredas. (Tuomas Rantanen)
Behandling
Ledamoten Tuomas Rantanen understödd av ledamoten Silja Borgarsdóttir Sandelin föreslog följande hemställningskläm:
Stadsfullmäktige förutsätter att social- och hälsovårdssektorn
och ungdomsservicen utreder möjligheterna att samarbeta i
synnerhet med tanke på utveckling av nya verksamhetsmodeller för fältarbetet bland yngre ungdomar. Samtidigt bör också
möjligheterna till samarbete med organisationer utredas.
Stadsfullmäktige godkände först stadsstyrelsens förslag enhälligt.
1 omröstningen
Ledamoten Tuomas Rantanens förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ
JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att social- och hälsovårdssektorn och ungdomsservicen utreder möjligheterna att samarbeta i synnerhet med tanke på utveckling av nya verksamhetsmodeller för fältarbetet bland yngre ungdomar. Samtidigt bör också möjligheterna till
samarbete med organisationer utredas.
NEJ-förslag: Motsätter sig
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Ja-röster: 82
Alviina Alametsä, Maija Anttila, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Katju Aro, Eva Biaudet, Silja Borgarsdottir Sandelin, Jussi
Chydenius, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Tuula
Haatainen, Mia Haglund, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Atte Harjanne,
Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen,
Veronika Honkasalo, Abdirahim Husu Hussein, Nuutti Hyttinen, Ville
Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara,
Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Tapio Klemetti, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Kauko Koskinen, Heimo Laaksonen,
Anna Laine, Johanna Laisaari, Petra Malin, Otto Meri, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Dani Niskanen, Mia Nygård-Peltola, Maria Ohisalo, Hannu Oskala, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Terhi
Peltokorpi, Petrus Pennanen, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Mari
Rantanen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura
Rissanen, Wille Rydman, Suldaan Said Ahmed, Mirita Saxberg, Daniel
Sazonov, Satu Silvo, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Juhani
Strandén, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Pilvi Torsti,
Matias Turkkila, Ulla-Marja Urho, Reetta Vanhanen, Laura Varjokari,
Juhana Vartiainen, Mauri Venemies, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa,
Anna Vuorjoki, Ozan Yanar
Blanka: 2
Sirpa Asko-Seljavaara, Jan Vapaavuori
Frånvarande: 1
Harry Bogomoloff
Stadsfullmäktige godkände ledamoten Tuomas Rantanens förslag till
hemställningskläm.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor
1
2

Gruppmotion av Svenska folkpartiets fullmäktigegrupp
Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmän ryhmäaloite suomeksi

Sökande av ändring
Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
Beslutsförslag
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Beslutet stämmer överens med förslaget.
Föredragandens motiveringar
Svenska folkpartiets fullmäktigegrupp föreslår i sin gruppmotion att det
sektorsöverskridande välfärdsarbetet och mentalvårdstjänsterna med
låg tröskel för barn och unga ska stärkas.
Att främja barns och ungas välbefinnande och att förebygga utslagning
har varit centrala mål i stadsstrategin 2017–2021. Till de främsta målen
i välfärdsplanen hör att främja den psykiska hälsan och välmåendet,
och detta mål förverkligas i samverkan mellan alla sektorer. Också i
den nationella strategin för psykisk hälsa är utgångsläget att den psykiska hälsan och välfärden bör beaktas på ett övergripande sätt på olika sektorer och nivåer i samhället.
Under den gångna strategiperioden har en styrstruktur för främjande av
välfärd och hälsa (HYTE) införts och som en del av den bl.a. ett nätverk
för barn och unga (LANU), en integrationsgrupp för barn- och ungdomstjänster, ett styr- och servicenätverk för unga och en styrgrupp för
elevvård. Dessa grupper har till uppgift bl.a. att främja barns och ungas
hälsa och välfärd, liksom också samordning av tjänsterna.
Servicekedjan för mentalvårdstjänsterna för barn och unga har bearbetats i omfattande samverkan mellan HUS, fostrans- och utbildningssektorn, kultur- och fritidssektorn och social- och hälsovårdssektorn. Nu
pågår verkställighetsfasen, under vilken kompetensen kring psykisk
hälsa och välmående stärks inom alla sektorer.
Servicekedjan är ett gemensamt verktyg för aktörerna, med vilket det
sektorsöverskridande samarbetet säkerställs när det gäller att leda servicekedjan, erbjuda förebyggande stöd och sköta barns och ungas
psykiska hälsa. Som en del av arbetet med servicekedjan tar sektorerna i bruk ett gemensamt redskap för att identifiera oro och föra saken
på tal, CA-modellen (Common Approach), och en servicemodell med
låg tröskel, med vilka det säkerställs att hjälp går att få i rätt tid och att
aktörerna samarbetar sinsemellan.
Det tidiga stödet och vården på basnivå vid psykiska problem stärks
genom ökad användning av psykosociala interventioner baserade på
bevis exempelvis inom skolhälsovården, elevvårdens psykolog- och kuratorstjänster och ungdomsarbetet. Mentalvårdstjänsterna för unga har
stärkts genom mer resurser för ungdomsstationen och genom inrättande av två serviceställen, Mieppi, för mentalvårdstjänster med låg tröskel. Ungdomsstationens verksamhet utvidgas ytterligare, och vid familjecentret inrättas det på basnivå en mentalvårdsenhet för barn genom
att det barnpsykiatriska teamets uppgifter breddas.
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Inom elevvården har det utvecklats en modell med låg tröskel, enligt
vilken hjälp och stöd om möjligt erbjuds i första hand i skolan. Kuratorerna är socialvårdsproffs och kan samarbeta med familjecentrets aktörer för psykosocialt stöd när situationen för enskilda barn och unga så
kräver. Förebyggande generellt inriktat arbete är den primära verksamhetsformen för elevvården i skolan, och det främjar elevernas delaktighet, hälsa och välbefinnande.
Ett ständigt strategiskt mål i fostrans- och utbildningssektorn är att stärka personalens kompetens och färdigheter. Sektorsöverskridande fortbildningar i syfte att stärka kompetensen inom mental hälsa, specialpedagogisk kompetens och stärkt tidig identifiering av problem har funnits
att tillgå. Dessutom stärks personalens färdigheter med hjälp av olika
utvecklingsprojekt, exempelvis den yrkesövergripande helheten En inkluderande skola, programmet Mukana (spetsprojekt), som minskar
marginaliseringen, och antimobbningsprogrammet AMP13.
Med hjälp av Regionförvaltningsverket i Södra Finland har stadens
ungdomsservice tillsammans med fostrans- och utbildningssektorn inlett ett nytt projekt för skolungdomsarbetet. Målet är att garantera de
unga likvärdiga möjligheter till en smidig vardag och skolgång, att
minska på ensamheten och otryggheten och att främja det psykiska
välbefinnandet.
Ett gemensamt mål för staden i år är att främja barns och ungas välbefinnande och att förebygga ensamhet och social utslagning genom att
öka möjligheterna till mångsidiga hobbyer i anslutning till skoldagarna. I
detta syfte utvecklas det för Helsingfors just nu en modell för hobbyverksamhet utifrån Islandsmodellen. Avsikten är att skolorna i Helsingfors ska få en modell för hobbyverksamhet för alla barn och unga och
för deras familjer, likaså att binda samman barns och ungas delaktighet
och möjlighet att bli hörda, inrättandet och utvecklingen av goda verksamhetsmodeller, samarbetet mellan skolorna, stadens tjänster och de
som erbjuder hobbyer, samordningen av tjänsteproduktionen och
kommunikationen om hobbymöjligheterna.
Tillsammans med unga är det meningen att utveckla det för centrumbiblioteket Ode planerade ungdomsstödet med låg tröskel i en öppen
ungdomslokal som ökar möjligheterna till diskussion med en vuxen.
Social- och hälsovårdsnämnden, fostrans- och utbildningsnämnden
och kultur- och fritidsnämnden har gett utlåtanden i ärendet. Svaret är
förenligt med utlåtandena.
Enligt 30 kap. 12 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en gruppmotion som undertecknats av mer än hälfPostadress
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ten av fullmäktigegruppens medlemmar och som har rubriken gruppmotion.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor
1
2

Gruppmotion av Svenska folkpartiets fullmäktigegrupp
Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmän ryhmäaloite suomeksi

Sökande av ändring
Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria
Stadsfullmäktige 05.05.2021 § 106
HEL 2020-010665 T 00 00 03

Beslut
På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Stadsstyrelsen 19.04.2021 § 269
HEL 2020-010665 T 00 00 03

Beslut
Stadsstyrelsen föreslog stadsfullmäktige följande:
Stadsfullmäktige betraktar gruppmotionen som slutbehandlad.
Föredragande
kanslichef
Sami Sarvilinna
Upplysningar
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Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Nämnden för fostran- och utbildning 09.02.2021 § 21
HEL 2020-010665 T 00 00 03

Utlåtande
SFP:s fullmäktigegrupp föreslog diverse åtgärder för sektorsöverskridande välfärdsarbete och mentalvårdstjänster, bl a i form av ytterligare
personalresurser till småbarnspedagogiken och skolorna.
Utbildningsnämnden ställer sig positivt till detta förslag, men vill föra
fram följande aspekter:
1. En stor del av dessa åtgärder planeras redan och i vissa har man
kommit igång med utvecklingsarbete. Det är viktigt att detta arbete görs
långsiktigt och utgående från det arbete som redan gjorts.
2. Ansvarsfördelningen måste vara klar och tydlig, så att varje instans
har sitt eget ansvarsområde trots utökat samarbete. Vi bör utgå från
barnets / ungdomens perspektiv men samtidigt bör detta inte bli en belastning och tilläggsuppgift för den befintliga personalen. Den service
som beskrivs skall säkras såväl på svenska som på finska.
3. Problemet med bristen på utbildad personal. För tillfället är bristen
på utbildad personal inom specialpedagogik stor, och på nationell nivå
även inom elevvården. Trots att personalen fortbildas kontinuerligt behöver tillgången till behöriga special- och specialklasslärare säkras.
Stärkande av anställdas kompetens och färdigheter inom mental hälsa
Att stärka de anställdas kompetens och färdigheter är ett ständigt strategiskt mål för sektorn för fostran och utbildning. Helsingfors stad erbjuder i detta nu sektorsöverskridande fortbildningar för att stärka kompetensen inom mental hälsa. Sektorn för fostran och utbildning arbetar
kontinuerligt med att ge skolpersonalen ökad specialpedagogisk kompetens och verktyg för att stärka tidig identifiering och öka kunnandet
om befintliga vårdstigar.
Därutöver stärker man de anställdas kompetens och färdigheter i samband med olika utvecklingsprojekt- och helheter. Som exempel på dessa kan nämnas:
- En inkluderande skola, vari man utvecklar konceptet kring en skola för
alla ur ett mångprofessionellt perspektiv.
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- Mukana, som är ett av strategiperiodens spetsprojekt och strävar till
att minska ojämlikhet och barns/ungas marginalisering.
- Antimobbningsprogrammet (AMP13, på finska KVO13), som består
av 13 åtgärder för att motverka mobbning. I programmet ingår förebyggande åtgärder och åtgärder som kan förverkligas under och efter
mobbningsfall.
Inom dessa utvecklingshelheter ser man över befintliga processer och
strukturer för att bättre kunna stöda den verksamhet som förverkligas
på enheterna. Dessutom fortbildar man skolornas ledning och övrig
personal och producerar stödmaterial för att skolorna ska ha bättre förutsättningar att stöda alla elever utifrån deras individuella behov.
De senaste åren har man inom sektorn förs fostran och utbildning fokuserat starkt på välmående och välbefinnande. Inom t ex den svenska
servicehelheten har man inom alla verksamhetsområden anordnat
välmåendedagar för personalen under vilka man utgått från barnens,
elevernas studerandes och personalens välbefinnande på olika plan
och anordnat olika former av fortbildning för att stärka personalens
kompetens inom dessa delområden.
Sektorsöverskridande samarbete för främjande av mental hälsa samt ledningens
ledarskap inom välfärd och mental hälsa
Inom sektorn för fostran och utbildning i Helsingfors stöds barnet och
den unga utifrån hens individuella behov. De stödåtgärder som läggs
in, planeras mångprofessionellt och genom att etablera tväradministrativa styrgrupper och nätverk. I nätverksmöten deltar de personer som
är involverade i barnets eller den ungas vård, omsorg samt fostran och
utbildning.
Social- och hälsovårdssektorn och sektorn för fostran och utbildning
har förbättrat samarbetet och servicen gällande mentalvård till barn och
unga, bl a genom gemensamma diskussioner och utvecklingsarbete på
direktörs- och chefsnivå. I samband med detta har man skapat gemensamma arbetsgrupper för att främja ledarskapet och det gemensamma
utvecklingsarbetet.
Exempel på dessa arbetsgrupper är:
1) Integrationsgrupp för tjänster och service (Palvelujen integraatioryhmä) som utarbetat en beskrivning av servicekedjan för barn och
ungdomar med mentala problem (Lasten ja nuorten mielenterveysongelmien palveluketjumallinnus). I denna beskrivning nämns att den service som beskrivs skall säkras såväl på svenska som på finska.
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2) VIP-nätverket, som främjar utvecklingen av styr- och servicenätverken för krävande särskilt stöd.
Det tväradministrativa arbetet har en framträdande roll även i de spetsprojekt och utvecklingshelheter som nämnts tidigare. I projektet för att
minska ojämlikhet och marginalisering deltar bl a fostrans- och utbildningssektorn, kultur- och fritidssektorn, social- och hälsovårdssektorn
samt stadskansliets näringslivsavdelning.
Ett fungerande samarbete samt ett förbättrat ledarskap inom dessa
områden är väsentligt, och tydliga processer och en klar ansvarsfördelning krävs för att en ändamålsenlig service skall kunna säkras kunden.
Detta kan på vissa punkter kräva tilläggsresurser.
Tillsättande av mer elevvårdspersonal och skolungdomsarbetare
Tillsättande av elevvårdspersonal sker utgående från en jämlik dimensionering inom staden. För tillfället finns inga tilläggsresurser beaktade
i budgetmedlen för år 2021 för att utöka den del av elevvården som är
underställd sektorn för fostran och utbildning.
Inrättande av en Gott Humör-träffpunkt
Inom sektorn för fostran och utbildning utgår man från att hela staden
är en lärmiljö och att olika lokaler kan användas som både lärmiljöer
och mötesplatser för barn och unga. Vi stöder förslaget att inrätta lättillgängliga och informella mötesplatser för barn och ungdom där de har
tillgång till en mångkunnig och -professionell personal. Tilläggsresurser
för detta är inte beaktade i budgeten för 2021.
Föredragande
sektorchef i fostrans- och utbildningssektorn
Liisa Pohjolainen
Upplysningar
Kristian Roos, chef för sakkunnnig- och kontorstjänster, telefon: 310 80028
kristian.roos(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 19.01.2021 § 12
HEL 2020-010665 T 00 00 03

Lausunto
Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle ruotsalaisen
kansanpuolueen valtuustoryhmän ryhmäaloitteesta koskien lasten ja
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nuorten mielenterveyspalveluja, osaamisen vahvistamista ja toimialojen
yhteistyötä seuraavan lausunnon:
"Helsingin kaupungin hyvinvointisuunnitelman keskeisimpiä tavoitteita
on mielenterveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ja tavoitetta toteutetaan kaikkien toimialojen yhteistyönä. Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen palveluketjua on työstetty laajassa yhteistyössä HUSin,
kasvatuksen ja koulutuksen, kulttuuri- ja vapaa-ajan sekä sosiaali- ja
terveystoimen kesken. Menossa on toimeenpanovaihe, jonka aikana
muun muassa vahvistetaan mielenterveyteen ja hyvinvointiin liittyvää
osaamista kaikilla toimialoilla.
Palveluketju on toimijoiden yhteinen työkalu, jolla varmistetaan poikkihallinnollinen yhteistyö palveluketjun johtamisessa, ennaltaehkäisevän
tuen tarjoamisessa sekä lasten ja nuorten mielenterveyden hoidossa.
Osana palveluketjutyötä otetaan käyttöön toimialojen yhteinen huolen
tunnistamisen ja puheeksioton väline, CA (Common Approach) -malli,
sekä matalan kynnyksen palvelumalli, joilla varmistetaan oikeaaikainen apu ja toimijoiden välinen yhteistyö.
Mielenterveysongelmiin liittyvää varhaista tukea ja perustason hoitoa
vahvistetaan lisäämällä näyttöön perustuvien psykososiaalisten interventioiden käyttöä esimerkiksi kouluterveydenhuollossa, oppilashuollon
psykologi- ja kuraattoripalveluissa sekä nuorisotyössä. Nuorten mielenterveyspalveluja on vahvistettu lisäämällä nuorisoaseman resursseja
sekä perustamalla kaksi matalan kynnyksen mielenterveyspalvelupiste
Mieppiä. Nuorisoaseman toimintaa laajennetaan edelleen ja perhekeskuksen yhteyteen perustetaan perustason lasten mielenterveyspalveluyksikkö lastenpsykiatrisen tiimin tehtäviä laajentamalla.
Mielenterveyden ja hyvinvoinnin kokonaisvaltainen huomioiminen eri
toimialoilla ja yhteiskunnallisilla tasoilla on kansallisenkin mielenterveysstrategian lähtökohta. Yksi sektori tai toimiala ei ratkaise nuorten
mielenterveyden tai muita vastaavia pulmia. Lapsen ja nuoren hyvinvointi rakentuu monessa eri kehitysympäristössä. Koulu on kehityksen
kannalta keskeinen kehitysympäristö. Kaikilla koulussa toimivilla aikuisilla tulee olla valmius tunnistaa huolia, auttaa lasta ja nuorta sekä osata ohjata tarvittaessa vahvemman avun piiriin (CA-malli).
Oppilashuollossa on kehitetty matalan kynnyksen malli, jossa apua ja
tukea pyritään esisijaisesti tarjoamaan koulussa. Kuraattorit ovat sosiaalihuollon ammattilaisia ja voivat toimia yhteistyössä perhekeskuksen
psykososiaalisen tuen toimijoiden kanssa yksittäisen lapsen ja nuoren
tilanteen niin vaatiessa. Ehkäisevä yhteisöllinen työ on ensisijainen oppilashuollon toimintamuoto koulussa, ja se edistää oppilaiden osallisuutta, terveyttä ja hyvinvointia.
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Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi
Lasten ja nuorten mielenterveyden ja tasapainoisen arjen mahdollisuus
sekä tuen tarve on tunnistettava kaikissa palveluissa, joissa heitä kohdataan. Mielenterveys on voimavara, osa terveyttä ja tärkeää yksilön
hyvinvoinnin ja toimintakyvyn kannalta. Mielenterveyttä huomioiva ja
edistävä toiminta niin yksilötasolla, monitoimijamallissa kuin kaupungin
hyvinvointisuunnitelmassa tukee mielen hyvinvointia vahvistavia ja suojaavia elementtejä ja ehkäisee ongelmien muodostumista."
Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Lisätiedot
Anna Helme, vastaava suunnittelija, puhelin: 310 69677
anna.helme(a)hel.fi
Terhi Tuominiemi-Lilja, perheiden erityispalvelujen päällikkö, puhelin: 040 8474745
terhi.tuominiemi-lilja(a)hel.fi
Markus Salonen, keskitettyjen palvelujen päällikkö, puhelin: 050 3809967
markus.salonen(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 19.01.2021 § 5
HEL 2020-010665 T 00 00 03

Lausunto
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta kannattaa aloitteessa esitettyjä toimenpiteitä ja toteaa samalla, että aloitteessa tunnistettuihin toimenpidetarpeisiin on Helsingin kaupungilla parhaillaan meneillään useita kehittämistoimenpiteitä.
Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen ovat Helsingin kaupungin keskeisistä strategisia tavoitteita. Kuluvalla strategiakaudella on otettu käyttöön hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisen (HYTE) ohjausrakenne, joka kokoaa toimialat yhteen edistämään kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä. Osana rakennetta toimivat muun muassa lasten ja nuorten (LANU) verkosto, lasten ja nuorten
palvelujen integraatioryhmä, nuorten ohjaus ja palveluverkosto sekä
oppilashuollon ohjausryhmä. Näiden ryhmien tehtävänä on muun muassa edistää lasten ja nuorten terveyttä ja hyvinvointia sekä palveluiden yhteensovittamista. Rakenteilla halutaan turvata hallintokuntien yhteistä tavoitteiden asettamista sekä johtamista.
Helsingissä on vastikään toteutettu laaja lasten ja nuorten mielenterveyspalveluketjujen kehittämistyö. Kehittämistyön tavoitteena on ollut
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lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen parantamalla lasten ja
nuorten mielenterveyden palveluketjuja, tunnistamalla niiden palveluaukkoja, siirtämällä palveluiden painopistettä korjaavasta työstä
ennaltaehkäisevään suuntaan sekä parantamalla monialaista yhteistyötä lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden palveluketjujen sujuvoittamiseksi. Kehittämistyötä on ohjattu monihallintokuntaisesti, jolla
on varmistettu eri organisaatioiden ja palveluiden sitoutumista kehittämiseen ja yhteisten toimenpiteiden toteuttamiseen.
Hankkeen työskentelyn pohjalta on Helsingissä sovittu seuraavia toimenpiteitä lasten ja nuorten mielenterveyden haasteisiin vastaamiseksi:
1.
2.

3.

4.
5.
6.

Vahvistetaan Helsingin omia matalankynnyksen perustason mielenterveyspalveluita.
Varmistetaan erikoissairaanhoidon jalkautuva intensiivituki- ja
hoito lastensuojelun ja lasten-ja nuorisopsykiatrian yhteisille 1018-vuotiaille väliinputoaja-asiakkaille.
Vahvistetaan koulun ja oppilaitosten roolia lapsen ja nuoren mielenterveystarpeiden tunnistamisessa ja matalankynnyksen hoidossa.
Kuvataan ja otetaan käyttöön yhteinen huolentunnistamisen ja
tarttumisen toimintamalli.
Systematisoidaan ja lisätään näyttöön ja tutkimukseen perustuvien interventioiden käyttöä perus ja erityistason palveluissa.
Varmistetaan palveluketjun jatkotyöstö, jossa määritellään hoidon eri vastuutahot ja kuvataan palvelusisällöt.

Lisäksi pilotoidaan uusia näyttöön perustuvia mielenterveystoimia ja
laajennetaan aiemmin käytettyjen interventioiden koulutusta, jotta varmistetaan tehokkaiden interventioiden saatavuus kaikissa palveluissa.
Lasten ja nuorten mielen hyvinvointiin tulee kiinnittää huomiota kaikessa kaupungin toiminnassa. Monialaisten palveluiden ja palveluketjujen
suunnitteluun ja toteuttamiseen tarvitaan jatkuvaa yhteistyötä ja sitoutumista kaikilta lasten ja nuorten parissa työskenteleviltä taholta.
Kulttuurin ja vapaa-ajan palveluiden nuorisopalvelut tulee lisäämään
lähivuosina henkilöstön osaamista nuorten mielenterveyden ongelmien
varhaiseksi tunnistamiseksi, puuttumiseksi sekä oikeaan palvelun
löytymiseksi. Huolen varhaiseen tunnistamisen ja siihen tarttumiseksi
tullaan nuorisopalveluissa ottamaan käyttöön kaupunkiyhteinen huolentunnistamisen malli. Lisäksi henkilöstöä koulutetaan edelleen nuorten
pahanolon kohtaamiseen sekä verkkoauttamistyöhön. Oikean palvelun
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löytymiseksi lisätään myös nuorisotyöntekijöiden mielenterveyspalveluiden ja palveluketjujen tuntemusta.
Nuorisopalvelut on mukana vuonna 2021 alkavassa monialaisessa pilotti- ja tutkimushankkeessa, jossa kehitetään vaikuttavaa tuki- ja hoitomallia 10–17-vuotilaille lapsille ja nuorille, joilla on laaja-alaisia tuen
tarpeita ja mielenterveysongelmia. Hankkeessa yhdistetään lastensuojelun, erikoissairaanhoidon ja nuorisotyön osaamista varmistamaan kokonaisvaltaista tukea nuorelle. Hankkeessa jalkaudutaan lapsen ja nuoren luontaisiin kehitysympäristöihin. Nuorisotyön roolina on nuoren
vapaa-ajan huomioiminen ja myönteisten toimintamahdollisuuksien vahvistaminen muun tuen osana (esim. harrastukset, kaverit, nuorten yhteisöt) ja koordinoida yhteistyötä nuorisotyön muiden toimijoiden kanssa.
Matalan kynnyksen mielenterveyspalveluiden kysyntä on lisääntynyt viima aikoina entisestään ja sen arvellaan myös kasvavan lähitulevaisuudessa. Tiedetään myös, että koronaepidemia on lisännyt nuorten yksinäisyyttä, mielenterveyden haasteita sekä turvattomuuden kokemuksia. Koronaepidemian alkaessa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan
nuorisopalveluiden työssä on panostettu erityisesti digitaaliseen ja
jalkautuvaan nuorisotyöhön sekä erityistä tukea tarvitsevien nuorten
yksilölliseen tukeen.
Nuorisopalveluiden kohdennetussa työssä, kuten etsivässä nuorisotyössä sekä Luotsi-toiminnassa, tarjotaan nuorille yksilöllistä tukea sekä henkilökohtaista ohjausta sopivien palveluiden piiriin. Jalkautuvassa
nuorisotyössä taas jalkaudutaan nuorten suosimiin vapaa-ajan paikkoihin, kuten kaduille, puistoihin, ostoskeskuksiin, metroasemille ja tapahtumiin, ja mahdollistetaan näin keskustelutukea ja ohjausta hyvin
matalalla kynnyksellä nuorten omissa paikoissa. Viime vuonna
jalkautuvaa työtä on lisätty merkittävästi kaupungin eri alueilla. Nuorisotyötä tehdään enenevässä määrin myös digitaalisissa toimintaympäristöissä, josta voidaan löytää muutoin hankalasti tavoitettavia nuoria,
kuten kotiin syrjään jääneitä nuoria, jotka viettävät paljon aikaa verkkomaailmassa. Korona-aikana nuoriso-ohjaajia on myös ollut tekemässä verkkoauttamistyötä Mieli ry:n suositussa Sekasin Chat -palvelussa.
Ryhmäaloitteessa esitetään nuorisotyöntekijöiden lisäämistä kouluihin
ja monialaisen yhteistyön vahvistamista kulttuuri- ja vapaa-ajan sektorin kanssa. Koronaepidemian negatiivisiin seurauksiin ja uusiin aaltoihin vastaamiseksi Helsingin kaupungin nuorisopalvelut on aloittanut
Etelä-Suomen aluehallintoviraston myöntämällä lisäavustuksella, kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa, uuden koulunuorisotyöhankkeen. Hankkeen tavoitteena on turvata nuorten yhdenvertaisia
mahdollisuuksia arjen ja koulunkäynnin sujumiseksi, vähentää yksinäiPostadress
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syyttä ja turvattomuutta sekä edistää mielen hyvinvointia. Hankkeen
laajempana tavoitteena on rakentaa pohjaa hankekauden jälkeiselle
pysyvämmälle uudenlaiselle koulunuorisotyön mallille Helsingissä.
Hankkeeseen palkataan nuorisotyöntekijöitä niille alueille ja yhteistyöhön koulujen kanssa, jonne syrjäytymisen riskejä erityisesti kasautuu.
Hankkeen erityisenä kohderyhmänä ovat yläkouluikäiset ja peruskoulun jälkeen nivelvaiheessa olevat nuoret, joilla on haasteita erityisesti
yksinäisyyden tai mielen hyvinvoinnin kanssa, sekä nuoret, joille koronaepidemia on tuonut tai lisännyt tuen tarpeita opinnoissa suoriutumiseen.
Helsingin kaupunkiyhteisenä tavoitteena 2021 on edistää lasten ja nuorten hyvinvointia sekä ehkäistä yksinäisyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä lisäämällä monipuolisia harrastusmahdollisuuksia koulupäivien yhteyteen. Tähän Helsinki on parhaillaan kehittämässä Islannin malliin
pohjalta Helsingin harrastamisen mallia, joka lisää lasten ja nuorten
harrastusmahdollisuuksia sekä harrastavien lasten ja nuorten lukumäärää. Mallin pilottivaiheessa on tarkoituksena rakentaa pysyvä
harrastamisen malli Helsingin kouluihin, jossa yhdistyvät lasten ja nuorten kuuleminen ja osallisuus, hyvien toimintamallien luominen ja kehittäminen, yhteistyö koulujen, kaupungin palveluiden ja harrastusta
tarjoavien tahojen kanssa sekä palvelutuotannon koordinaatio ja harrastusmahdollisuuksista viestiminen Helsingin alueella kaikille lapsille,
nuorille ja heidän perheilleen.
Ryhmäaloitteessa ehdotetaan lisäksi hyvän mielen kohtaamispaikan
perustamista esimerkiksi Helsingin keskustakirjasto Oodin yhteyteen.
Nuorisopalveluissa suunnitellaan parhaillaan Oodiin avoimen nuorisotilan perustamista vuoden 2021 aikana. Tarkoituksena on vahvistaa nuorisotyötä keskustan alueella ja mahdollistaa nuorille avoin tila, jossa voi
tavata nuorisotyöntekijöitä ja muita nuoria. Tällä toimenpiteellä lisätään
nuorten matalan kynnyksen tukea ja keskustelumahdollisuuksia aikuisen kanssa keskustan alueella erityisesti ilta-aikoina ja nuorten vapaaajalla. Samalla lisätään Oodin ja nuorisopalveluiden henkilöstön välistä
yhteistyötä nuorten asioita koskien. Kevään aikana Oodin nuorisotilaa
ja siellä tapahtuvaa toimintaa tullaan kehittämään myös yhdessä nuorten kanssa.
Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka
Lisätiedot
Tiina Nurmi, suunnittelija, puhelin: 310 89121
tiina.nurmi(a)hel.fi
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§ 134
Den av Öppna Partiets fullmäktigegrupp väckta gruppmotionen om
laglig produktion och försäljning av cannabis i Helsingfors
HEL 2021-000727 T 00 00 03

Beslut
Stadsfullmäktige betraktade gruppmotionen som slutbehandlad.
Behandling
Ledamoten Petrus Pennanen föreslog att ärendet skulle återremitteras
för beredning i syfte att omvärdera de punkter som det inte finns bevis
för. Den nya beredningen bör beakta nivån för hälsoeffekterna av cannabis jämfört med andra, tillåtna rusmedel, tänka igenom de sociala
problem som laglösheten orsakar och beakta den i motionen avsedda
lätta cannabis som inte berusar och som får säljas i Estland.
Ledamoten Petrus Pennanens förslag om återremiss understöddes inte, varvid det förföll.
Ledamoten Petrus Pennanen understödd av ledamoten Ilkka Taipale
föreslog följande hemställningskläm:
Stadsfullmäktige ber att det ska utredas om det är möjligt att
för Helsingfors stad utarbeta ett narkotikapolitiskt program i
syfte att genom att minska skadorna påverka bl.a. så att
sociala problem och hälsoproblem bland narkotikamissbrukare
förebyggs och minskas, det blir lättare att söka sig till vård och
antalet dödsfall till följd av narkotika fås att sjunka.
Stadsfullmäktige godkände först stadsstyrelsens förslag enhälligt.
2 omröstningen
Ledamoten Petrus Pennanens förslag till hemställingskläm JA, motsätter sig NEJ
JA-förslag: Stadsfullmäktige ber att det ska utredas om det är möjligt
att för Helsingfors stad utarbeta ett narkotikapolitiskt program i syfte att
genom att minska skadorna påverka bl.a. så att sociala problem och
hälsoproblem bland narkotikamissbrukare förebyggs och minskas, det
blir lättare att söka sig till vård och antalet dödsfall till följd av narkotika
fås att sjunka.
NEJ-förslag: Motsätter sig
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Ja-röster: 9
Pentti Arajärvi, Eva Biaudet, Tuula Haatainen, Johanna Laisaari, Björn
Månsson, Petrus Pennanen, Ilkka Taipale, Mauri Venemies, Sinikka
Vepsä
Blanka: 73
Alviina Alametsä, Maija Anttila, Ted Apter, Paavo Arhinmäki, Katju Aro,
Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin,
Fatim Diarra, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Mia Haglund, Juha
Hakola, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Abdirahim Husu Hussein, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka
Järvinen, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Tapio Klemetti, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Pia Kopra, Vesa Korkkula,
Kauko Koskinen, Heimo Laaksonen, Anna Laine, Petra Malin, Otto Meri, Dani Niskanen, Mia Nygård-Peltola, Maria Ohisalo, Hannu Oskala,
Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Terhi Peltokorpi, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Tuomas
Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Wille
Rydman, Suldaan Said Ahmed, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Anni
Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Juhani Strandén, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Pilvi Torsti, Matias Turkkila, Ulla-Marja Urho, Reetta
Vanhanen, Laura Varjokari, Juhana Vartiainen, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar
Frånvarande: 3
Jussi Chydenius, Sami Muttilainen, Satu Silvo
Stadsfullmäktige godkände inte ledamoten Petrus Pennanens förslag
till hemställningskläm
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor
1
2

Avoimen puolueen valtuustoryhmän ryhmäaloite
Lausunto, Helsingin poliisilaitos, 1.3.2021

Sökande av ändring
Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
Beslutsförslag
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Beslutet stämmer överens med förslaget.
Föredragandens motiveringar
Öppna Partiets fullmäktigegrupp föreslår i sin gruppmotion att ett lagstiftningsinitiativ ska lämnas till statsrådet för att stifta en separat lag så
att övervakad produktion och försäljning av cannabis tillåts för myndiga
på Helsingfors stads område.
Stadsstyrelsen konstaterar att det föreslagna lagstiftningsinitiativet inte
görs.
Social- och hälsovårdsnämnden och Polisinrättningen i Helsingfors har
gett utlåtande i ärendet. Svaret är förenligt med utlåtandena.
Enligt 30 kap. 12 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en gruppmotion som undertecknats av mer än hälften av fullmäktigegruppens medlemmar och som har rubriken gruppmotion.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor
1
2

Avoimen puolueen valtuustoryhmän ryhmäaloite
Lausunto, Helsingin poliisilaitos, 1.3.2021

Sökande av ändring
Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria
Stadsfullmäktige 05.05.2021 § 107
HEL 2021-000727 T 00 00 03

Beslut
På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184
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marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 26.04.2021 § 299
HEL 2021-000727 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto katsoo ryhmäaloitteen loppuun käsitellyksi.
19.04.2021 Pöydälle
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.03.2021 § 54
HEL 2021-000727 T 00 00 03

Lausunto
Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon Avoimen puolueen valtuustoryhmän ryhmäaloitteesta, joka
koskee lainsäädäntöaloitteen tekemistä kannabiksen laillisesta tuotannosta ja myynnistä Helsingissä:
"Aloitteessa esitetään, että Helsinki tekee valtioneuvostolle lainsäädäntöaloitteen erillislain säätämisestä siten, että kannabiksen valvottu tuotanto ja myynti sallittaisiin täysi-ikäisille Helsingin kaupungin alueella.
Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että se ei kannata lainsäädäntöaloitteen tekemistä. Kannabis on riippuvuutta aiheuttava aine ja aiheuttaa fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia haittoja.
Kannabis on rikoslaissa tarkoitettu huumausaine, jonka käyttö, valmistaminen ja viljely ovat rangaistavia. Huumausaineen käyttörikoksesta
voidaan nykyisin tuomita sakkoja tai enintään kuusi kuukautta vankeutta. Huumeiden valmistamisesta tai viljelemisestä voidaan määrätä
enintään kaksi vuotta vankeutta.
Vaikka kannabiksen käyttökin on rangaistava teko, rikoslaki mahdollistaa jo nykymuodossaankin kannabiksen käyttäjän tuomitsematta
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jättämisen. Rikoslain 50 luvun 7 §:ssä säädetään, että huumausaineen
käytöstä voidaan jättää syyte nostamatta tai rangaistus tuomitsematta,
jos epäiltyä rikosta tai rikosta on huumausaineen määrä ja laatu,
käyttötilanne sekä olosuhteet muutoinkin huomioon ottaen pidettävä
kokonaisuutena arvostellen vähäisenä. Syyte voidaan myös jättää
nostamatta tai rangaistus tuomitsematta, jos rikoksesta epäilty tai tekijä
on hakeutunut sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymään hoitoon.
Merkintä kannabiksen käyttörikoksesta ei myöskään estä pääsyä mielenterveyshoitoon tai mihinkään muuhunkaan tarpeelliseen hoitoon tai
palveluun.
Ryhmäaloitteessa esitetään muun muassa, että kannabiksen laillinen
tuotanto ja valvottu myynti täysi-ikäisille poistaisi teini-ikäisiä houkuttelevan "kielletyn hedelmän" vaikutuksen, mikä vähentäisi alaikäisten huumeiden käyttöä. Kokonaisuutena arvioiden tieteellinen tutkimusnäyttö
ei tue edellä mainittua väitettä, joka perustuu yhteen tutkimukseen, jossa todettiin vähäinen vaikutus asiaan.
Tähän mennessä kertyneen tutkimustiedon valossa on perusteltua olettaa, että runsaasti kannabista käyttävien henkilöiden määrä lisääntyy,
jos kannabiksen tuotannosta ja myynnistä tulee laillista. Tutkimusnäyttöä on myös siitä, että kannabiksen käytön sallittavuus lisäsi
käyttöä etenkin nuoruusikäisten tyttöjen keskuudessa.
Ehdotettu Helsinkiä koskeva erillislaki olisi Helsingin osalta haitallinen,
koska se keräisi Suomesta ja ulkomailta kannabiksen suurkuluttajat ja
viihdekäyttäjät Helsinkiin.
Kannabiksen haitat liittyvät nimenomaan runsaaseen ja pitkäaikaiseen
käyttöön, jolla on lukuisia kielteisiä vaikutuksia terveyteen ja toimintakykyyn. Runsas kannabiksen käyttö heikentää kognitiota, mikä heikentää etenkin nuorilla suoriutumista koulussa ja opinnoissa. Runsas
kannabiksen käyttö väestössä lisää myös muun muassa liikenneonnettomuuksien riskiä.
Kannabista runsaasti etenkin teini-iässä käyttäneillä henkilöillä mahdollinen psykoosiin sairastuminen tapahtuu keskimäärin noin kaksi vuotta
aikaisemmin kuin muilla psykoosiin sairastuvilla. Kannabiksen käyttöä
jatkavien psykoosipotilaiden sairaus on keskimäärin vaikeampi ja edellyttää myös useammin ja pidempiä sairaalahoitoja.
Kannabisuutteita vaikuttavana aineena sisältävän lääkevalmisteen
käyttö on lääkärin määräämänä sallittua pienelle potilasryhmälle. Lääkekannabista käytetään Suomessa MS-taudin lihasjäykkyyteen, elleivät
muut hoidot tehoa.
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Helsingin kaupunki on tehnyt valvotuista huumeiden käyttötiloista erillisselvityksen, joka on valmistunut 1.2.2019. Selvityksessä arvioidaan
käyttötilan toimintamallia ja sijoittamista sekä sen tuottamia mahdollisia
etuja ja haittoja.
Lainsäädäntö ei salli tällä hetkellä valvottujen huumeiden käyttötilojen
perustamista. Helsingin kaupunginhallitus on tehnyt kuitenkin
01.4.2019 § 228 valtioneuvostolle lainsäädäntöaloitteen ja esittänyt huumeiden käyttöhuonekokeilun oikeuttavan erillislain säätämistä. Laissa
on oltava säännökset muun muassa siitä, onko humausaineiden
käyttäminen ja hallussapito rangaistavaa käyttöhuoneen tiloissa, ja mitkä ovat henkilökunnan oikeudet ja velvollisuudet ja oikeudet suhteessa
käyttäjiin. Jos lainsäädäntöhanke aloitetaan, Helsingin kaupunki tukee
valmistelutyötä.
Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi
Kannabis on riippuvuutta aiheuttava aine ja aiheuttaa fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia haittoja. Huumeongelman hoito perustuu avoimeen ja
luottamukselliseen hoitosuhteeseen. Huumeiden käyttö ei ole esteenä
hoitoon pääsylle. Huumausaineisiin liittyvien ongelmien hoito ja huumeiden käyttöön liittyvien haittojen vähentäminen on sekä yksilön että
yhteiskunnan kannalta perusteltua. Kannabiksen tuotannon ja myynnin
laillistaminen nykyistä laajemmin sen sijaan ei edistä terveyttä ja hyvinvointia.”
Käsittely
16.03.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
Psykiatria- ja päihdepalvelujen johtaja Mikko Tamminen ja psykoosipalvelujen päällikkö Jussi Niemi-Pynttäri olivat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.
Asiassa tehtiin yksi palautusehdotus.
Palautusehdotus 1:
Jäsen Leo Bergman: Asia palautetaan valmisteluun, jossa arvioidaan
uudelleen kohdat, joista ei ole näyttöä. Lisäksi uudessa valmistelussa
tulisi ottaa huomioon kannabiksen terveysvaikutusten taso verrattuna
muihin sallittuihin päihteisiin sekä punnita laittomuuden aiheuttamia sosiaalisia ongelmia.
Kannattaja: jäsen Reko Ravela
Asiassa tehtiin myös yksi vastaehdotus.
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Vastaehdotus 1:
Jäsen Kati Juva: Lausuntovastauksesta poistetaan lausunnon toisesta
kappaleesta seuraava lause: "Kannabiksen salliminen kontrolloidussakin ympäristössä johtaa huumausaineiden käyttöön liittyvien ongelmien
voimistumiseen." Tästä ei nimittäin ole mitään näyttöä olemassa.
Kannattaja: jäsen Laura Nordström
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto syntyi seuraavien äänestysten
tuloksena:
Jäsen Leo Bergmanin palautusehdotuksen saatua kannatuksen keskustelu rajattiin koskemaan palautusehdotusta ja siitä äänestettiin ensimmäisenä esittelijän ehdotusta vastaan.
1 äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Palautusehdotus 1 (jäsen Leo Bergman)
Jaa-äänet: 8
Cecilia Ehrnrooth, Sami Heistaro, Maritta Hyvärinen, Kati Juva, Seija
Muurinen, Aleksi Niskanen, Laura Nordström, Sanna Vesikansa
Ei-äänet: 5
Katju Aro, Leo Bergman, Esa Olavi Lehtopuro, Sanna-Mari Oranen,
Reko Ravela
Tyhjä: 0
Poissa: 0
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 8 5, minkä jälkeen asian käsittelyä jatkettiin. Seuraavana äänestettiin
kannetusta jäsen Kati Juvan vastaehdotuksesta.
2 äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 1 (jäsen Kati Juva)
Jaa-äänet: 5
Cecilia Ehrnrooth, Sami Heistaro, Maritta Hyvärinen, Seija Muurinen,
Aleksi Niskanen
Ei-äänet: 8
Katju Aro, Leo Bergman, Kati Juva, Esa Olavi Lehtopuro, Laura Nordström, Sanna-Mari Oranen, Reko Ravela, Sanna Vesikansa
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Tyhjä: 0
Poissa: 0
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Kati Juvan vastaehdotuksen äänin 8 - 5.
Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi asiasta hyväksytyn vastaehdotuksen osalta esittelijän ehdotuksesta poikkeavan lausunnon.
02.03.2021 Pöydälle
Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Lisätiedot
Mikko Tamminen, psykiatria- ja päihdepalvelujen johtaja, puhelin: 310 58655
mikko.tamminen(a)hel.fi
Jussi Niemi-Pynttäri, psykoosipalvelujen päällikkö, puhelin
jussi.niemi-pynttari(a)hel.fi
Harri J. Lehtonen, lakimies, puhelin: 310 42668
harri.j.lehtonen(a)hel.fi
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§ 135
Den av ledamoten Kati Juva väckta motionen om undertecknande
av ICAN-kampanjens stadsupprop
HEL 2020-011655 T 00 00 03

Beslut
Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.
Behandling
Ledamoten Daniel Sazonov understödd av ledamoten Risto Rautava
föreslog att ärendet skulle återremitteras till stadsstyrelsen för ny beredning på så sätt att staden inte tar ställning till den fråga som ställts.
Stadsfullmäktige anser i enlighet med tjänstemannaberedningen som
föreslagits stadsstyrelsen att ett ställningstagande om kärnvapen fortfarande ligger utanför regleringen av kommunens uppgifter. Det är således inte motiverat att underteckna ICAN-kampanjens stadsupprop.
3 omröstningen
Fortsatt behandling av ärendet JA, återremiss NEJ
JA-förslag: Behandlingen fortsätter
NEJ-förslag: Återremitteras för beredning på så sätt att staden inte tar
ställning till den fråga som ställts. Stadsfullmäktige anser i enlighet med
tjänstemannaberedningen som föreslagits stadsstyrelsen att ett ställningstagande om kärnvapen fortfarande ligger utanför regleringen av
kommunens uppgifter. Det är således inte motiverat att underteckna
ICAN-kampanjens stadsupprop.
Ja-röster: 49
Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Katju Aro, Eva Biaudet, Silja Borgarsdottir Sandelin, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Tuula Haatainen,
Mia Haglund, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Abdirahim Husu Hussein, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Otso
Kivekäs, Mai Kivelä, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Vesa Korkkula,
Anna Laine, Johanna Laisaari, Petra Malin, Sami Muttilainen, Hannu
Oskala, Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Tuomas
Rantanen, Nasima Razmyar, Suldaan Said Ahmed, Satu Silvo, Anni
Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Sinikka
Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar
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Nej-röster: 31
Ted Apter, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Mika Ebeling, Juha Hakola, Nuutti Hyttinen, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Tapio Klemetti, Pia Kopra, Kauko Koskinen, Heimo Laaksonen, Otto Meri, Dani
Niskanen, Mia Nygård-Peltola, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Risto Rautava, Wille Rydman, Daniel Sazonov, Juhani Strandén,
Matias Turkkila, Ulla-Marja Urho, Laura Varjokari, Juhana Vartiainen,
Mauri Venemies
Blanka: 4
Laura Finne-Elonen, Björn Månsson, Laura Rissanen, Mirita Saxberg
Frånvarande: 1
Alviina Alametsä
Stadsfullmäktige fortsatte behandlingen av ärendet.
Under diskussionen framställdes ett annat förslag om återremiss.
Ledamoten Nuutti Hyttinen understödd av ledamoten Juhani Strandén
föreslog att stadsfullmäktige skulle återremittera ärendet till stadsstyrelsen för ny beredning med följande motivering:
Enligt 93 § i den gällande grundlagen leds Finlands utrikespolitik av republikens president i samverkan med statsrådet. Riksdagen godkänner
internationella förpliktelser och uppsägningar av dem samt beslutar om
ikraftträdande av internationella förpliktelser. För meddelanden till andra stater och internationella organisationer om utrikespolitiskt betydelsefulla ställningstaganden svarar den minister vars ansvarsområde omfattar internationella förhållanden.
Också rättspraxis från tiden före den nuvarande grundlagen (jfr
HFD:1983-II-28) visar att ärenden som gäller utrikes-, försvars- och säkerhetspolitik inte hör till kommunens verksamhetsområde. Såsom det
framgår av motionssvaret har Finland inte ratificerat FN:s konvention
om kärnvapenförbud. Utöver att det enligt grundlagen inte hör till kommunens verksamhetsområde att underteckna ett ställningstagande,
kan man således också dra den slutsatsen att det inte är förenligt med
Finlands utrikespolitiska linje att underteckna uppropet.
Av de ovan angivna skälen bör staden inte ta ställning till stadsuppropet.
4 omröstningen
Fortsatt behandling av ärendet JA, återremiss NEJ
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JA-förslag: Behandlingen fortsätter
NEJ-förslag: Stadsfullmäktige beslutar återremittera ärendet för ny beredning. Enligt 93 § i den gällande grundlagen leds Finlands utrikespolitik av republikens president i samverkan med statsrådet. Riksdagen
godkänner internationella förpliktelser och uppsägningar av dem samt
beslutar om ikraftträdande av internationella förpliktelser. För meddelanden till andra stater och internationella organisationer om utrikespolitiskt betydelsefulla ställningstaganden svarar den minister vars ansvarsområde omfattar internationella förhållanden. Också rättspraxis
från tiden före den nuvarande grundlagen (jfr HFD:1983-II-28) visar att
ärenden som gäller utrikes-, försvars- och säkerhetspolitik inte hör till
kommunens verksamhetsområde. Såsom det framgår av motionssvaret har Finland inte ratificerat FN:s konvention om kärnvapenförbud.
Utöver att det enligt grundlagen inte hör till kommunens verksamhetsområde att underteckna ett ställningstagande, kan man således också
dra den slutsatsen att det inte är förenligt med Finlands utrikespolitiska
linje att underteckna uppropet. Av de ovan angivna skälen bör staden
inte ta ställning till stadsuppropet.
Ja-röster: 50
Alviina Alametsä, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Katju Aro, Eva
Biaudet, Silja Borgarsdottir Sandelin, Jussi Chydenius, Fatim Diarra,
Tuula Haatainen, Mia Haglund, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Joel
Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Abdirahim Husu Hussein, Ville Jalovaara, Kati Juva,
Jukka Järvinen, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Dan Koivulaakso, Laura
Kolbe, Vesa Korkkula, Anna Laine, Johanna Laisaari, Petra Malin, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Hannu Oskala, Amanda Pasanen, Terhi
Peltokorpi, Petrus Pennanen, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar,
Suldaan Said Ahmed, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren,
Reetta Vanhanen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki,
Ozan Yanar
Nej-röster: 19
Harry Bogomoloff, Mika Ebeling, Juha Hakola, Nuutti Hyttinen, Atte Kaleva, Tapio Klemetti, Pia Kopra, Kauko Koskinen, Heimo Laaksonen,
Dani Niskanen, Mia Nygård-Peltola, Matias Pajula, Mika Raatikainen,
Mari Rantanen, Wille Rydman, Juhani Strandén, Matias Turkkila, UllaMarja Urho, Mauri Venemies
Blanka: 15
Ted Apter, Sirpa Asko-Seljavaara, Laura Finne-Elonen, Arja Karhuvaara, Otto Meri, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Marcus
Rantala, Risto Rautava, Laura Rissanen, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Laura Varjokari, Juhana Vartiainen
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Frånvarande: 1
Satu Silvo
Stadsfullmäktige fortsatte behandlingen av ärendet.
Avvikande meningar
Ledamoten Otto Meri anmälde avvikande mening med följande motivering:
Enligt högsta förvaltningsdomstolens beslut HFD 1983 II 28 hör undertecknande av upprop om kärnvapenförbud inte till kommunens verksamhetsområde. Utgående från detta anser jag att stadsfullmäktiges
beslut är lagstridigt.
Ledamöterna Heimo Laaksonen och Mia Nygård-Peltonen anmälde
avvikande mening med samma motivering.
Ledamoten Nuutti Hyttinen anmälde avvikande mening med följande
motivering utöver motiveringen för Otto Meris avvikande mening:
Enligt 93 § i den gällande grundlagen leds Finlands utrikespolitik av republikens president i samverkan med statsrådet. Riksdagen godkänner
internationella förpliktelser och uppsägningar av dem samt beslutar om
ikraftträdande av internationella förpliktelser. För meddelanden till andra stater och internationella organisationer om utrikespolitiskt betydelsefulla ställningstaganden svarar den minister vars ansvarsområde omfattar internationella förhållanden.
Också rättspraxis från tiden före den nuvarande grundlagen (jfr
HFD:1983-II-28) visar att ärenden som gäller utrikes-, försvars- och säkerhetspolitik inte hör till kommunens verksamhetsområde. Såsom det
framgår av motionssvaret har Finland inte ratificerat FN:s konvention
om kärnvapenförbud. Utöver att det enligt grundlagen inte hör till kommunens verksamhetsområde att underteckna ett ställningstagande,
kan man således också dra den slutsatsen att det inte är förenligt med
Finlands utrikespolitiska linje att underteckna uppropet.
Av de ovan angivna skälen agerar staden i strid med grundlagen genom att underteckna stadsuppropet.
Ledamöterna Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Pia Kopra, Mika Raatikainen, Mari Rantanen och Juhani Strandén anmälde avvikande mening
med samma motivering som ledamöterna Otto Meri och Nuutti Hyttinen. Dessutom anmälde ledamoten Matias Turkkila avvikande mening
enbart med samma motivering som ledamoten Nuutti Hyttinen.
Föredragande
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Stadsstyrelsen
Upplysningar
Henri Kähönen, stadssekreterare, telefon: 310 36027
henri.kahonen(a)hel.fi

Bilagor
1

Valtuustoaloite 21.10.2020 Juva Kati Helsinki tukee ydinasekieltosopimusta

Sökande av ändring
Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
Beslutsförslag
Beslutet stämmer överens med förslaget.
Föredragandens motiveringar
Ledamoten Kati Juva och 22 andra ledamöter föreslog i sin motion
(21.10.2020) att Helsingfors stad ska underteckna International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN)-kampanjens stadsupprop
(Cities Appeal), och därmed visa sitt stöd för FN:s konvention om kärnvapenförbud.
ICAN-kampanjens mål är att främja kärnvapennedrustningen och verkställandet av FN:s konvention om kärnvapenförbud. Kampanjen grundades i Australien år 2007 och medborgarorganisationer från ungefär
hundra länder är med.
FN:s konvention om kärnvapenförbud trädde i kraft 21.1.2021. Fram till
18.3.2021 hade 54 länder ratificerat den. Finland har inte undertecknat
konventionen. Konventionen förbjuder produktion, innehav och användning av kärnvapen.
ICAN-kampanjens stadsupprop har undertecknats av nästan 400 städer från 17 olika länder. Från Norden är det utöver Oslo och flera andra
norska städer endast Göteborg som har anslutit sig till uppropet.
Städers internationella verksamhet är i dagens läge avsevärt omfattande, och städerna har ökat sin internationella intressebevakning i staternas riktning. Även Helsingfors har i enlighet med stadsstrategin förstärkt den internationella verksamheten. Verksamheten fokuserar på
ärenden som har att göra med städerna eller är en del av stadens
verksamhet och på ärenden som staden kan påverka.
I rättspraxisen gällande kommunens verksamhet har man under tidigare år förhållit sig avhållsamt till sådana ställningstaganden till utrikes-,
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försvars- och säkerhetspolitik som gjorts i kommunens namn. T.ex. enligt ett beslut som högsta förvaltningsdomstolen fattade år 1983 (HFD
1983 II 28) hörde inte undertecknandet av uppropet om ett kärnvapenfritt Norden till kommunens verksamhetsområde.
Städernas internationella verksamhet har under de senaste årtiondena
blivit mer omfattande och mångsidig. I det nuvarande internationella läget, och eftersom uttryckligen städerna skulle vara mål för en eventuell
kärnvapenattack, anser stadsstyrelsen att det också kan höra till kommunens verksamhetsområde att underteckna ett sådant upprop, som
inte är förknippat med några andra särskilda skyldigheter. Helsingfors
stad är redan medlem i nätverket Mayors for Peace. Stadsstyrelsen
understöder undertecknandet av ICAN-kampanjens stadsupprop.
Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Henri Kähönen, stadssekreterare, telefon: 310 36027
henri.kahonen(a)hel.fi

Bilagor
1

Valtuustoaloite 21.10.2020 Juva Kati Helsinki tukee ydinasekieltosopimusta

Sökande av ändring
Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria
Stadsfullmäktige 05.05.2021 § 108
HEL 2020-011655 T 00 00 03

Beslut
På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Henri Kähönen, stadssekreterare, telefon: 310 36027
henri.kahonen(a)hel.fi
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Kaupunginhallitus 26.04.2021 § 300
HEL 2020-011655 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.
Kaupunkien kansainvälinen toiminta on viimeisten vuosikymmenien aikana laajentunut ja monipuolistunut. Nykyisessä kansainvälisessä tilanteessa, ja koska nimenomaan kaupungit tulisivat olemaan mahdollisen
ydinhyökkäyksen kohteina, kaupunginhallitus katsoo, että tällaisen vetoomuksen allekirjoittaminen, johon ei liity mitään erityisiä muita velvoitteita, voidaan katsoa kuuluvan myös kunnan toimialaan. Helsingin kaupunki on jo Mayors for Peace -verkoston jäsen. Kaupunginhallitus tukee ICAN-kampanjan kaupunkivetoomuksen allekirjoittamista.
Käsittely
26.04.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
Vastaehdotus:
Reetta Vanhanen: Muutetaan kpl 9 kuulumaan seuraavasti:
“Kaupunkien kansainvälinen toiminta on viimeisten vuosikymmenien
aikana laajentunut ja monipuolistunut. Nykyisessä kansainvälisessä tilanteessa, ja koska nimenomaan kaupungit tulisivat olemaan mahdollisen ydinhyökkäyksen kohteina, kaupunginhallitus katsoo, että tällaisen
vetoomuksen allekirjoittaminen, johon ei liity mitään erityisiä muita velvoitteita, voidaan katsoa kuuluvan myös kunnan toimialaan. Helsingin
kaupunki on jo Mayors for Peace -verkoston jäsen. Kaupunginhallitus
tukee ICAN-kampanjan kaupunkivetoomuksen allekirjoittamista.”
Kannattaja: Tomi Sevander
äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Reetta Vanhasen vastaehdotus
Jaa-äänet: 7
Otto Meri, Pia Pakarinen, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Wille
Rydman, Daniel Sazonov, Jan Vapaavuori
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Ei-äänet: 8
Veronika Honkasalo, Nasima Razmyar, Tomi Sevander, Anni Sinnemäki, Reetta Vanhanen, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar
Kaupunginhallitus hyväksyi Reetta Vanhasen vastaehdotuksen mukaan muutetun ehdotuksen äänin 7 - 8.
19.04.2021 Pöydälle
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027
henri.kahonen(a)hel.fi
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§ 136
Den av ledamoten Fatim Diarra väckta motionen om underlättande
av matlångtradarnas elförsörjning
HEL 2020-011134 T 00 00 03

Beslut
Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 32174
suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor
1

Valtuutettu Fatim Diarran aloite

Sökande av ändring
Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
Beslutsförslag
Beslutet stämmer överens med förslaget.
Föredragandens motiveringar
Ledamoten Fatim Diarra och 19 andra ledamöter föreslår i sin motion
att det utreds hur staden kan främja avvecklandet av aggregaten som
används i matlångtradarna. I motionen föreslås att användningen av
aggregat minskas med hänvisning till partikelutsläppen som de orsakar
och deras högljuddhet.
Stadsstyrelsen anser i likhet med stadsmiljönämnden det viktigt att
matlångtradarnas elförsörjning underlättas och att användningen av
aggregat minskas i det offentliga stadsrummet. Staden kan inom ramen
för den gällande lagstiftningen inte förbjuda eller på annat sätt begränsa användningen av aggregat. Staden kan dock bygga nya eldistributionspunkter särskilt för matlångtradare, dvs. på separat definierade
försäljningsplatser som avses för smidiga kiosker. Staden kan således
genom avtal styra försäljningsplatsen att utnyttja en permanent eldistributionspunkt istället för ett aggregat. Utanför försäljningsplatserna som
definierats som Smidiga kiosker kan staden inte direkt påverka användningen av aggregat eftersom det är möjligt att bedriva försäljningsverksamhet tämligen fritt utanför innerstaden.
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I det offentliga stadsrummet finns det för närvarande tillgång till el på
ställen som tas upp i stadens evenemangområdeskort, på torgområden
som Partitorget förvaltar över och vid Helens eldistributionspunkter. Elförsörjningen till smidiga kiosker kan underlättas genom byggande av
nya eldistributionspunkter, Soitolla sähköä, som fungerar med telefonsamtal och som lämpar sig väl för utnyttjande i smidig kioskverksamhet. I samband med nybyggande och ombyggande utvidgas användningen av eldistributionspunkter till Kälkparken i Gårdsbacka, Körsbärsparken i Kasberget och Utterhällsparken på Busholmen. I fortsättningen har stadsmiljösektorn för avsikt att utveckla infrastrukturen särskilt på platserna som upptas i evenemangområdeskorten och på Smidiga kiosker-systemets försäljningsplatser. Även nätverket av försäljningsplatser som definierats som en del av Smidiga kiosker-systemet
kan utvidgas till områden i vilka man bygger nya eldistributionspunkter.
Stadsmiljönämnden har gett ett utlåtande om motionen. Svaret stämmer överens med utlåtandet.
Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 32174
suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor
1

Valtuutettu Fatim Diarran aloite

Sökande av ändring
Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria
Stadsfullmäktige 05.05.2021 § 110
HEL 2020-011134 T 00 00 03

Beslut
På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Postadress
PB 1
00099 HELSINGFORS STAD
helsinki.kirjaamo@hel.fi

Besöksadress
Norra esplanaden 11-13
Helsingfors 17
http://www.hel.fi/stadsfullmaktige

Telefon
+358 9 310 1641
Telefax
+358 9 655 783

FO-nummer
0201256-6

Kontonr
FI0680001200062637
Moms nr
FI02012566

Helsingfors stad
Stadsfullmäktige

Protokoll

9/2021

336 (531)

Ärende/13
19.05.2021

Upplysningar
Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 32174
suvi.ramo(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 26.04.2021 § 301
HEL 2020-011134 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.
19.04.2021 Pöydälle
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174
suvi.ramo(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 09.02.2021 § 56
HEL 2020-011134 T 00 00 03

Lausunto
Kaupunkiympäristölautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle:
Kaupunkiympäristölautakunta näkee sähkönsaannin helpottamisen ja
aggregaattien vähentymisen julkisessa kaupunkitilassa tärkeänä. Kaupunki ei voi voimassa olevan lainsäädännön puitteissa kieltää tai muutoin säännellä aggregaattien käyttöä, mutta kaupunkiympäristön toimiala pystyy vaikuttamaan asiaan toteuttamalla uusia sähköpisteitä erityisesti ruokarekoille eli ketterille kioskeille tarkoitetuissa, erikseen määritellyissä myyntipaikoissa. Kaupunki voi tällöin sopimusteitse ohjata
käyttämään myyntipaikan kiinteää sähköpistettä aggregaatin sijaan.
Ketterällä kioskilla tarkoitetaan liikuteltavaa elintarvikehuoneistoa, joka
on rekisteröity moottoriajoneuvoksi tai vaunuksi. Nykyinen ketterä kioski -järjestelmä muodostuu erikseen määritellyistä myyntipaikoista, joiden varaamiseksi ketterä kioski -yrittäjän on tehtävä sopimus kaupungin kanssa. Ketterillä kioskeilla ei ole vakituisia myyntipaikkoja,
vaan ne vuorottelevat myyntipaikoilla. Määritellyt myyntipaikat sijaitsevat kantakaupungin alueella paikoissa, joissa ei muutoin voi ketterää
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kioskia pysäköidä. Muutoin ketterän kioskin voi pysäköidä pysäköintisäännöksiä noudattaen, eikä tällaisilla paikoilla tapahtuva elintarvikemyynti edellytä erillistä sopimista kaupungin kanssa. Määriteltyjen ketterä kioski -myyntipaikkojen ulkopuolella kaupunki ei siis voi suoraan
vaikuttaa aggregaattien käyttöön, sillä myyntitoimintaa on mahdollista
melko vapaasti harjoittaa kantakaupungin ulkopuolella.
Tällä hetkellä julkisessa ulkotilassa sähköä on saatavilla kaupungin tapahtuma-aluekorteissa esitetyillä paikoilla, Tukkutorin hallinnoimilla torialueilla sekä Helenin sähköpisteillä. Tapahtumille tai ketterille kioskeille soveltuvaa sähköä ei saada Helsingin julkisesta ulkovalaistusverkosta, sillä valaisinpylväille tulee sähköä vain pimeän aikaan.
Sähköpisteiden tarve on suurin vilkkaissa, paljon käytetyissä puistoissa
ja kaupunkitiloissa. Nämä paikat ovat usein kaupungin keskeisimpiä ja
arvokkaimpia, jonka vuoksi on tärkeää, että kaupunkikuvaan kiinnitetään riittävästi huomiota sähköpisteitä toteutettaessa. Kalusteiden ja
laitteiden tulee olla kaupunkikuvallisesti korkealuokkaisia ja noudattaa
kaupunkitilaohjetta sekä muita kaupungin ohjeita ja määräyksiä. Myös
sähköturvallisuus ja ilkivallankestävyys korostuvat rakennettaessa julkiseen ulkotilaan yleiseen käyttöön tarkoitettuja sähköpisteitä. Nämä
nostavat kalusteiden ja laitteiden hintaa, mikä voi tehdä palvelusta
käyttöön nähden hyvinkin kallista.
Kaupunkiympäristön toimiala toteutti vuonna 2018 kokeiluluontoisesti
puhelinsoitolla toimivia sähköpisteitä Vaasanpuistikkoon kaupunginvaltuuston päätökseen 28.9.2016 § 245 perustuen. Tapahtumanjärjestäjä voi tilata sähkövirtaa tätä tarkoitusta varten pystytetystä pollarista
soittamalla käyttöopasteen mukaiseen numeroon, jolloin virtaa on tarjolla kahdeksaksi tunniksi kerrallaan. Kahdeksan tunnin pituinen sähköannos maksaa yksivaiheisena noin viisi euroa ja kolmivaiheisena noin viisitoista euroa. Ostot veloitetaan tilaajan puhelinlaskulla. Vuonna
2020 Vaasanpuistikon soittoautomatiikkaan tehtiin tekniikka- ja hinnoittelupäivitys.
Sähkönsaantia ketterille kioskeille voidaan helpottaa toteuttamalla uusia puhelinsoitolla toimivia sähköpisteitä, sillä Soitolla sähköä toimintamalli soveltuu hyvin ketterään toimintaan. Uudisrakentamisen
ja peruskorjauksen yhteydessä käyttöä laajennetaan Kontulan Kelkkapuistoon, Roihuvuoren Kirsikkapuistoon ja Jätkäsaaren Saukonpaadenpuistoon. Jatkossa kaupunkiympäristön toimiala selvittää ja pyrkii
kehittämään infrastruktuuria erityisesti tapahtuma- aluekorteissa esitetyillä paikoilla ja ketterä kioski -järjestelmän myyntipaikoissa. Myös ketterä kioski -järjestelmään kuuluvien määriteltyjen myyntipaikkojen verkostoa voidaan laajentaa alueille, joihin toteutetaan uusia sähköpisteitä.
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Edellä mainitun lisäksi tapahtumasähköjen toteuttaminen on suunniteltavana Arabianrannan Pornaistenniemeen. Tavoitteena on rakentaa
tapahtumasähköt enintään kahdeksan ruokarekan toimintaa varten Katariina Saksilaisen kadun rakentamisen yhteydessä vuonna 2022.
Käsittely
09.02.2021 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan
Mikko Aho: Kohdan 7 loppuun lisätään:
Edellä mainitun lisäksi tapahtumasähköjen toteuttaminen on suunniteltavana Arabianrannan Pornaistenniemeen. Tavoitteena on rakentaa
tapahtumasähköt enintään kahdeksan ruokarekan toimintaa varten Katariina Saksilaisen kadun rakentamisen yhteydessä vuonna 2022.
Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.
02.02.2021 Pöydälle
Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot
Olli Markkanen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 39559
olli.markkanen(a)hel.fi
Tommi Valve, vs. tiimipäällikkö, puhelin: 310 39571
tommi.valve(a)hel.fi
Jarmo Talvasto, vs. tiimipäällikkö, puhelin: 310 38817
jarmo.talvasto(a)hel.fi
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§ 137
Den av ledamoten Mia Haglund väckta motionen om kalkyler över
klimatkonsekvenser i detaljplanerna
HEL 2020-011136 T 00 00 03

Beslut
Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.
Behandling
Ledamoten Nuutti Hyttinen understödd av ledamoten Björn Månsson
föreslog följande hemställningskläm:
Helsingfors stad har förbundit sig vid ambitiösa klimatmål och
vill vara en föregångare i att stävja klimatförändringen. För att
Helsingfors ska vara tryggt och klimathållbart också under förändrade förhållanden, anpassar sig staden också till klimatförändringen. Helsingfors stad har satt som mål att vara kolneutral år 2035. Då leder verksamheten inom Helsingfors stads
område inte längre till någon uppvärmning av klimatet. Kolneutralitet innebär att de utsläpp av växthusgaser som uppstår
inom Helsingfors är lika stora eller mindre än de utsläpp som
Helsingforsområdet binder.
Alla utsläpp från verksamheten inom Helsingfors stads område
uppstår dock inte i Helsingfors. Ett konkret exempel är de betongelement som används vid byggandet eller de betongpålar
som används vid grundberedningen, vilka i allmänhet tillverkas
utanför stadens gränser, eller transporten av dessa till Helsingfors. Då grundberedningen och byggandet ändå är verksamhet
som sker inom Helsingfors, bör utsläppen från denna beaktas
vid granskningen av hur kolneutraliteten och över lag klimatmålen uppnås, också i det fall att de råvaror som används vid
byggandet och grundberedningen, såsom betongen, produceras utanför stadens gränser. En granskning av annat slag skulle vara förståndsmässigt ohederlig och medger deloptimering,
där stadens beslutsfattare kan gröntvätta sin verksamhet genom att skenbart flytta utsläppen utanför stadens gränser, trots
att de i realiteten orsakas av stadens verksamhet.
På grunderna ovan förutsätter stadsfullmäktige vid godkännandet av motionssvaret att staden utreder hur utsläppen från tillverkningen och transporten till Helsingfors av konstruktionsdePostadress
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lar som används vid grundberedning och byggande och som
tillverkats utanför Helsingfors kan beaktas som en del av kalkylerna över klimateffekterna.
Stadsfullmäktige godkände först stadsstyrelsens förslag enhälligt.
5 omröstningen
Ledamoten Nuutti Hyttinens förslag till hemställingskläm JA, motsätter
sig NEJ
JA-förslag: Helsingfors stad har förbundit sig vid ambitiösa klimatmål
och vill vara en föregångare i att stävja klimatförändringen. För att
Helsingfors ska vara tryggt och klimathållbart också under förändrade
förhållanden, anpassar sig staden också till klimatförändringen.
Helsingfors stad har satt som mål att vara kolneutral år 2035. Då leder
verksamheten inom Helsingfors stads område inte längre till någon
uppvärmning av klimatet. Kolneutralitet innebär att de utsläpp av växthusgaser som uppstår inom Helsingfors är lika stora eller mindre än de
utsläpp som Helsingforsområdet binder. Alla utsläpp från verksamheten inom Helsingfors stads område uppstår dock inte i Helsingfors. Ett
konkret exempel är de betongelement som används vid byggandet eller de betongpålar som används vid grundberedningen, vilka i allmänhet tillverkas utanför stadens gränser, eller transporten av dessa till
Helsingfors. Då grundberedningen och byggandet ändå är verksamhet
som sker inom Helsingfors, bör utsläppen från denna beaktas vid
granskningen av hur kolneutraliteten och över lag klimatmålen uppnås,
också i det fall att de råvaror som används vid byggandet och grundberedningen, såsom betongen, produceras utanför stadens gränser. En
granskning av annat slag skulle vara förståndsmässigt ohederlig och
medger deloptimering, där stadens beslutsfattare kan gröntvätta sin
verksamhet genom att skenbart flytta utsläppen utanför stadens gränser, trots att de i realiteten orsakas av stadens verksamhet. På grunderna ovan förutsätter stadsfullmäktige vid godkännandet av motionssvaret att staden utreder hur utsläppen från tillverkningen och transporten till Helsingfors av konstruktionsdelar som används vid grundberedning och byggande och som tillverkats utanför Helsingfors kan beaktas
som en del av kalkylerna över klimateffekterna.
NEJ-förslag: Motsätter sig
Ja-röster: 27
Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Laura Finne-Elonen, Joel Harkimo, Nuutti Hyttinen, Atte Kaleva, Tapio Klemetti, Pia Kopra, Kauko Koskinen, Heimo Laaksonen, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Dani Niskanen, Mia Nygård-Peltola, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Mika
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Raatikainen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Mirita Saxberg, Juhani
Strandén, Leo Stranius, Matias Turkkila, Ulla-Marja Urho, Laura Varjokari, Mauri Venemies, Sinikka Vepsä
Nej-röster: 1
Otto Meri
Blanka: 56
Alviina Alametsä, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Katju
Aro, Silja Borgarsdottir Sandelin, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Mika
Ebeling, Tuula Haatainen, Mia Haglund, Juha Hakola, Jasmin Hamid,
Atte Harjanne, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen,
Veronika Honkasalo, Abdirahim Husu Hussein, Ville Jalovaara, Kati
Juva, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Dan
Koivulaakso, Laura Kolbe, Vesa Korkkula, Anna Laine, Johanna Laisaari, Petra Malin, Hannu Oskala, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia
Pakarinen, Matti Parpala, Amanda Pasanen, Tuomas Rantanen, Risto
Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Wille Rydman, Suldaan
Said Ahmed, Daniel Sazonov, Satu Silvo, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Juhana Vartiainen, Sanna Vesikansa, Anna
Vuorjoki, Ozan Yanar
Frånvarande: 1
Harry Bogomoloff
Ledamoten Harry Bogomoloff meddelade att hans avsikt hade varit att
rösta blankt.
Stadsfullmäktige godkände inte ledamoten Nuutti Hyttinens förslag till
hemställningskläm.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 32174
suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor
1

Valtuutettu Mia Haglundin aloite

Sökande av ändring
Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
Beslutsförslag
Beslutet stämmer överens med förslaget.
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Föredragandens motiveringar
Ledamoten Mia Haglund och 16 andra ledamöter föreslår i sin motion
att staden reder ut praxis för hur man kan foga en kalkyl över klimatkonsekvenser till detaljplanerna för att bedömningen av klimatkonsekvenserna ska bli en mer etablerad del av planläggningsprocessen.
Stadsstyrelsen konstaterar att man för närvarande i Helsingfors håller
på att skapa en gemensam praxis för att bedöma om en detaljplan är
koldioxidsnål med hjälp av kalkylering för klimatavtryck. Det är meningen att arbetet ska vara klart under våren 2021 och att man ska dra nytta av erfarenheter både från Helsingfors och från övriga orter i landet.
Under arbetets gång fastställs den kalkyleringsmetod som ska tillämpas, objekt som ska kalkyleras, vilka variabler som används samt tidpunkten för kalkylen under planläggningsprocessen. Dessutom fastställts förutsättningarna för kalkylerna, hur man beställer och godkänner dem samt effekterna. Från kalkyleringen utesluts sådant som har
ringa effekt eller som man inte alls kan påverka i planläggningen.
Målet är att bedöma om alla planlagda projekt är koldioxidsnåla.
Stadsmiljönämnden eller stadsfullmäktige godkänner årligen 50–60 detaljplaner och ca 300 planläggningsprojekt är aktuella. Med tanke på
resursanvändningen och målsättningarna för klimatneutralitet är det inte ändamålsenligt att för alla projekt göra detaljerade kalkyler som omfattar projektets hela livscykel, eller att beställa sådana av en konsult.
Då man utarbetar detaljplanebestämmelser kan man bland annat utnyttja kalkyler som gjorts tidigare för motsvarande projekt.
Målsättningen med att kalkylera klimatavtrycket är en så koldioxidsnål
lösning som möjligt i stället för att endast i projektets slutskede räkna ut
vilka utsläpp en detaljplan orsakar. Exempelvis placeringen av det planerade objektet i samhällsstrukturen kommer att vara en central utgångspunkt. För att hitta en lösning kan det behövas kalkylering upprepade gånger i olika skeden och med olika alternativ. I vissa projekt kan
det emellertid behövas kalkylering endast i ett visst skede av planeringen, t.ex. vid grundberedningen. I alla projekt behövs det inte nödvändigtvis kalkyler för att hitta en lösning, utan med tydliga målsättningar och metoder kan det bli koldioxidsnålt. En omfattande kalkylering är nödvändig i stora eller på annat sätt betydande projekt som har
stora utsläpp med tanke på markanvändningen och byggandet. Sådana projekt är t.ex. områdesbyggen och nybyggen med rivning. När kalkyleringsmetoderna utvecklas och osäkerheten i dem minskar kan kalkylerna bättre tillämpas även i mindre projekt.
En gemensam praxis gör det möjligt att jämföra kalkyleringens resultat
mellan projekten, vilket inte i nuläget är möjligt. Praxis ska utvecklas på
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basis av erfarenheter och granskningar som gjorts i de allmänna kalkyleringsprinciperna. Insamling av kalkyl- och jämförelsedata bidrar till en
effektiv planeringsprocess.
Stadsmiljönämnden har gett ett utlåtande om motionen. Svaret stämmer överens med utlåtandet.
Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 32174
suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor
1

Valtuutettu Mia Haglundin aloite

Sökande av ändring
Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria
Stadsfullmäktige 05.05.2021 § 111
HEL 2020-011136 T 00 00 03

Beslut
På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 32174
suvi.ramo(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 19.04.2021 § 274
HEL 2020-011136 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
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Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174
suvi.ramo(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 02.03.2021 § 88
HEL 2020-011136 T 00 00 03

Hankenumero 5264_190

Lausunto
Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon:
Asemakaavoitukseen ollaan Helsingissä parhaillaan luomassa yhtenäistä käytäntöä vähähiilisyyden arvioimiseksi hiilijalanjäljen laskemisen
avulla. Työn pitäisi valmistua kevään 2021 aikana ja siinä hyödynnetään sekä Helsingistä että muualta Suomesta saatuja kokemuksia.
Työn aikana määritellään käytettävä laskentamenetelmä, laskettavat
kohteet, niistä käytettävät muuttujat ja laskemisajankohta kaavaprosessissa. Lisäksi työssä määritellään laskelmien edellyttäminen, tilaaminen, hyväksyminen ja vaikuttavuus. Laskennasta rajataan pois asioita, joilla on vähäinen vaikutus tai joihin ei voida lainkaan asemakaavoituksella vaikuttaa.
Tavoitteena on saada vähähiilisyyden arviointi kaikkiin kaavahankkeisiin ja tehdä arviointi tarkoituksenmukaisella tavalla tai käyttää kaavamääräysten laatimisessa hyväksi aiempiin vastaaviin kaavakohteisiin
tehtyjä laskelmia. Vuosittain kaupunkiympäristölautakunnan tai kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi tulee 50 - 60 asemakaavaa ja vireillä
olevia kaavahankkeita on noin 300. Resurssien käytön sekä hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamisen kannalta ei ole tarkoituksenmukaista tehdä tai tilata kaikkiin hankkeisiin konsultin tekemiä yksityiskohtaisia koko elinkaaren kattavia laskelmia.
Menetelmän tavoitteena on mahdollisimman vähäpäästöinen ratkaisu
sen sijaan, että vain laskettaisiin kaavahankkeen loppuvaiheessa sen
aiheuttamia päästöjä. Esimerkiksi suunniteltavan kohteen sijoittumisen
yhdyskuntarakenteeseen tulee olla keskeinen lähtökohta. Ratkaisun
löytämiseksi laskelmia saattaa olla tarpeen tehdä useita kertoja eri vaiheissa ja erilaisilla vaihtoehdoilla. Toisaalta osassa hankkeista laskelPostadress
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mia voidaan tarvita vain tietyssä suunnitteluvaiheessa, esimerkiksi esirakentamisen osalta. Kaikissa hankkeissa ratkaisun löytämiseksi ei
välttämättä tarvita laskelmia ollenkaan, vaan vähähiilisyyteen voidaan
ohjata selkeillä tavoitteilla ja keinoilla. Kattava laskenta on tarpeen isoissa ja muilla tavoin merkityksellisissä hankkeissa, joilla on maankäytön
ja rakentamisen näkökulmasta suuret päästövaikutukset. Tällaisia ovat
esimerkiksi aluerakentamishankkeet sekä purkavan uudisrakentamisen
kohteet. Laskentojen kehittymisen ja niihin liittyvien epävarmuustekijöiden vähenemisen myötä niitä voidaan soveltaa paremmin myös pienempiin kohteisiin.
Yhteinen käytäntö voi mahdollistaa laskentatulosten vertailun hankkeiden välillä, mikä ei ole vielä nykyään mahdollista. Käytäntöä tullaan kehittämään saatujen kokemusten perusteella ja yleisissä laskentaperiaatteissa tapahtuneiden tarkennusten myötä. Laskenta- ja vertailutiedon karttuminen auttaa tehostamaan suunnitteluprosesseja.
Helsingissä on hiilijalanjäljenlaskentaa kokeiltu asemakaavoituksessa
esimerkiksi yksittäisissä purkavan uudisrakentamisen kohteissa, Ounasvaarantie 2 ja Pallaksentie 1 asemakaavassa, Vartiokylänlahden
suunnitteluperiaatteiden valmistelussa ja Malmin lentokenttäalueen esirakentamisen suunnittelussa. Kalasatamassa on järjestetty vähähiilisen
viherkorttelin suunnittelukilpailu. Muualla Suomessa merkittäviä kokeiluita on tehty esimerkiksi Hiedanrannassa Tampereella, Skanssissa
Turussa ja Finnoossa Espoossa.
Taustaa
Vähähiilisyyden arvioinnissa voidaan hyödyntää hiilijalanjäljenlaskentaa. Maankäyttö- ja rakennuslain uudistamiseen liittyen ollaan myös
valtakunnallisesti kehittämässä arviointimenetelmiä. Vähähiilisyyden
arviointi on osa ilmastovaikutusten arviointia. Ilmastovaikutusten arvioinnin alle kuuluvat sekä ilmastonmuutoksen hillinnän että ilmastonmuutokseen sopeutumisen kokonaisuudet. Ilmastonmuutoksen hillinnän
kokonaisuuteen kuuluvat keskeisimpinä asioina energiajärjestelmän aiheuttamien ilmastopäästöjen arviointi, rakentamisen aikaiset ilmastopäästöt sekä alueen käytöstä aiheutuvan liikenteen ilmastopäästöjen
arviointi. Ilmastonmuutokseen sopeutumiseen liittyviä asiakokonaisuuksia puolestaan ovat mm. tulvariskin ja hulevesien hallintaratkaisujen
arviointi ja määrittely.
Vaikutusten arviointi on olennainen osa maankäytön suunnittelua. Kaavoituksessa vaikutusten arviointi perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin sekä asetukseen. Meneillään olevassa maankäyttö- ja rakennuslain
uudistuksessa vähähiilisyys on mukana uutena asiana, joten tätä tullaan vaatimaan jatkossa myös kansallisen tason ohjauksen kautta.
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Helsinki on asettanut hiilineutraaliustavoitteen vuodelle 2035. Käytännössä tavoite tarkoittaa sitä, että vähintään 80 % kaupunkialueen suorista päästöistä leikataan verrattuna vuoden 1990 päästötasoon. Numeerinen tavoite koskee suoria päästöjä, mutta Hiilineutraali Helsinki toimenpideohjelmassa on toimia myös välillisten päästöjen vähentämiseksi. Alueellinen vähähiilisyystarkastelu kattaa sekä syntyvät suorat
että välilliset päästöt, joita molempia on tärkeä pienentää.
Alueellinen vähähiilisyystarkastelu voidaan tehdä koko elinkaaren osalta tai rakentamishankkeen tietystä vaiheesta, kuten materiaalien valmistuksesta, rakentamisesta, käytöstä tai purkamisesta. Asemakaavoituksessa tarkastelun kohteena ovat rakennukset, infra (sisältäen kadut,
puistot) ja energiajärjestelmä sekä tarvittaessa liikenne. Esirakentamista voidaan tarkastella osana rakennusten tai infran rakentamisen päästöjä tai omana kokonaisuutenaan. Maankäytön suunnittelussa esirakentamisen päästöjä on kuitenkin perusteltua tarkastella erikseen ja
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta laskennoista saatavien
tulosten perusteella voidaan ohjata rakentamisen sijoittamista sekä
etsiä ratkaisuja perinteisten keinojen sijalle esirakentamisessa. Maamassojen käyttöön liittyviä toimenpiteitä on usein mahdollista optimoida
ilmastopäästöjen suhteen, mutta tämä vaatii massahallinnan aikataulutusta ja teeman integroimista muuhun suunniteluun.
Hiilijalanjälkilaskennoissa on tähän mennessä keskitytty rakennuksiin
osittain siksi, että yleiset päästölaskentaperiaatteet ovat pisimmällä rakennuksissa. Siksi niiden hiilijalanjälkiä voidaan paremmin verrata keskenään. Kansallisesti säädöstasolla rakennusten vähähiilisyydelle tullaan asettamaan raja-arvot ennen vuotta 2025
(www.elinkaarilaskenta.fi).
Infrarakentamisen osalta yhteiset päästölaskentavalmiudet eivät vielä
ole samalla tasolla, vaikka infrarakentamisen osuus on rakennetun ympäristön elinkaaren päästöistä merkittävä. Kokonaisuutta tulisikin kehittää kansallisella tasolla valtion ohjauksella. Periaatteita ja päästökertoimia tarvittaisiin asemakaavoituksessa tehtäviä laskelmia varten, jotta
laskennoista saadaan yhdenmukaisia, vertailtavia ja helposti toteutettavia. Laskennat perustuvat pitkälti taustaoletuksiin ja samasta kohteesta eri tekijöiltä saadut tulokset poikkeavat nykyisin toisistaan merkittävästi.
Asemakaavoitus on osa suunnitteluketjua, jota edeltää yleiskaavoitus.
Vähähiilisyyden arviointi on yhtenä näkökulmana mukana myös yleiskaavan toteuttamisohjelmassa, jossa määritellään tulevien maankäytön
muutosalueiden toteuttamisjärjestys. Yleiskaavan toteuttamisohjelman
päivityksessä mukana olevina kriteereinä on maaperä (vaikutus rakentamisen aikaisiin ja esirakentamisen päästöihin), olemassa oleva raPostadress
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kennuskanta (energiasaneerauspotentiaali täydennysrakentamisen yhteydessä) sekä saavutettavuus kestävillä liikennemuodoilla (liikenteen
ilmastopäästöt).
Asemakaavoitusvaiheessa tehtyjä arviointeja tulisi täydentää ja tarkentaa sitä seuraavissa suunnitteluvaiheissa kuten katu-, puisto- ja rakennussuunnitelmissa. Kaupunki voi ohjata rakentamista vähähiilisempään
suuntaan myös muilla keinoilla kuten asemakaavoitukseen kytkeytyvillä
tontinluovutusehdoilla.
Käsittely
02.03.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
Vastaehdotus:
Mia Haglund: Lausuntoehdotuksen ensimmäisen kappaleen viimeisestä virkkeestä poistetaan "tai joiden laskeminen on hankalaa" ja virkkeen loppuosa muotoillaan muotoon "tai joihin ei voida lainkaan asemakaavoituksella vaikuttaa".
Kannattaja: Nuutti Hyttinen
Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Mia
Haglundin vastaehdotuksen.
16.02.2021 Pöydälle
Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot
Anri Linden, yksikön päällikkö, puhelin: 310 37352
anri.linden(a)hel.fi
Kaisa-Reeta Koskinen, projektijohtaja, puhelin: 310 22816
kaisa-reeta.koskinen(a)hel.fi
Alpo Tani, yleiskaavasuunnittelija, puhelin: 310 15310
alpo.tani(a)hel.fi
Jenni Kuja-Aro, ympäristötarkastaja, puhelin: 310 32008
jenni.kuja-aro(a)hel.fi
Heidi Huvila, ympäristöasiantuntija, puhelin: 310 38202
heidi.huvila(a)hel.fi
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§ 138
Den av ledamoten Petrus Pennanen väckta motionen om inkluderande användning av konstverk på gångvägar
HEL 2020-011652 T 00 00 03

Beslut
Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.
Behandling
Ledamoten Petrus Pennanen föreslog följande hemställningskläm:
Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds vilka möjligheter det
finns att utveckla metoderna och anvisningarna för val av
konst som placeras i samband med gångvägar och idrottsområden och som uppfyller kvalitets- och säkerhetsmålen,
så att konsten fungerar effektivare i syfte att inkludera stadsborna i gemensam vistelse och idrott.
Ledamoten Petrus Pennanens förslag till hemställningskläm understöddes inte, varvid det förföll.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731
maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor
1

Valtuutettu Petrus Pennasen aloite

Sökande av ändring
Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
Beslutsförslag
Beslutet stämmer överens med förslaget.
Föredragandens motiveringar
Ledamoten Petrus Pennanen och 15 andra ledamöter föreslår i sin motion att konst som väljs för allmänna gångvägar ska planeras på så sätt
att det ska vara möjligt att bidra till en inkluderande användning av verken för bland annat vistelse och motion.
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Stadsstyrelsen konstaterar att då man skaffar ny offentlig konst ska
man försöka göra det möjligt att komma nära konstverken alltid då det
är ändamålsenligt med hänsyn till konstverket, så att varken konstverkets eller stadsbornas säkerhet äventyras. Möjligheten att vistas på
konstverk i det offentliga rummet är värdefull.
I motionen nämns verket Early One Morning, Eternity Sculpture i Fiskehamnen, som är ett gott exempel på hur konst kan användas – man
sitter på den, barn leker i den och den utgör en mötesplats och inbjuder
till diskussion. Av säkerhetsskäl har man dock förbjudit att klättra på
verket. Skejtning förbjöds för att detta redan hade skadat verket.
Det är ofta en utmaning att kombinera säkerhetsföreskrifter och artistiskt högtstående verk. Vid planeringen av idrotts- och lekplatser ska
man iaktta ett stort antal säkerhetsföreskrifter för tekniska lösningar,
material och dimensioner. Om konstverken ska utsättas för sådant blir
det artistiska resultatet inte det bästa, utan det finns risk för medelmåttiga kompromisser.
Det är bara sällan som unika konstverk passar för att utöva motion och
det är aldrig helt tryggt att klättra på dem. Om man uppmuntrar till att
sporta eller klättra i konstverken är det i sista hand staden som bär ansvaret för skada.
Konstverken är även utsatta för skador om de används som motionsplatser. Exempelvis skejtning sliter på verken, orsakar sprickor och ett
kontinuerligt behov av reparation. Genom att förbjuda skejtning vill man
inte motarbeta delaktigheten, utan förhindra att verken tar skada.
Det är på många sätt positivt och möjligt för stadsborna att använda offentlig konst för sina egna ändamål. Man bör försöka hitta sätt som inte
är skadliga för verken, äventyrar människors säkerhet eller försvagar
den offentliga konstens artistiska kvalitet.
Svaret stämmer överens med kultur- och fritidsnämndens utlåtande.
Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731
maria.nyfors(a)hel.fi
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1

Valtuutettu Petrus Pennasen aloite

Sökande av ändring
Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria
Stadsfullmäktige 05.05.2021 § 112
HEL 2020-011652 T 00 00 03

Beslut
På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731
maria.nyfors(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 19.04.2021 § 279
HEL 2020-011652 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731
maria.nyfors(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 30.03.2021 § 46
HEL 2020-011652 T 00 00 03

Lausunto
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:
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Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää valtuustoaloitetta yleisten alueiden taiteen osallistavuudesta ja julkisen taiteen äärellä tapahtuvasta
oleskelusta ja liikunnasta monin tavoin kannatettavana. Aloitteeseen liittyy kuitenkin myös joitakin ongelmallisia näkökohtia ja käytännön seikkoja, joita seuraavassa pyrimme valottamaan.
Taustaksi todettakoon, että vastuutahoina Helsingin julkisen taiteen
hankinnoissa ovat HAM Helsingin taidemuseo, kaupunkiympäristön toimiala ja kaupunginkanslia. HAM toimii kaupungin julkisen taiteen
tilauksissa taideasiantuntijana ja huolehtii kaupungin taidekokoelmasta,
johon Taidemuseon kuratoimat julkiset taideteokset liitetään. Taidemuseo vastaa teosten säilymisestä, konservoinnista ja ylläpidosta yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan kanssa. Teosten tilaajana on
kohteesta riippuen kaupunkiympäristön toimiala tai kanslia, ja kaupunkiympäristön toimiala vastaa mm. teoksiin liittyvistä katurakenteista, kiveyksistä, perustuksista ja valaisusta.
Aloitteessa mainitaan Kalasataman Capellanaukiolla sijaitseva Jacob
Dahlgrenin Early Morning, Eternity Sculpture esimerkkinä teoksesta,
jonka osallistavaa käyttöä kaupunki olisi pyrkinyt torjumaan. Lähestyttävyys ja vuorovaikutukseen kannustaminen on tosiaan ollut sekä teoksen tekijän Jacob Dahlgrenin että teoksen kuratoimisesta ja tilaamisesta vastanneen työryhmän toive. Asukkaat ovat ottaneet teoksen omakseen: siellä istutaan, siihen nojaillaan ja sitä halaillaan, lapset leikkivät
sen sisällä, ja se toimii kohtaamispaikkana ja keskustelunavauksena.
Teokseen kiipeily on sen sijaan jouduttu turvallisuussyistä kieltämään,
samoin kuin teoksessa rullalautailu. Kiipeilyssä vaarassa ovat kiipeilijät,
rullalautailussa puolestaan itse teos. Teos ehti heti valmistuttuaan vahingoittua rullalautailusta, ja nyt sen maalipinta joudutaan hiomaan ja
maalaamaan uudelleen. Tästä syystä rullalautailua teoksella on jouduttu jälkikäteen ehkäisemään muuttamalla katukiveystä sen ympärillä.
Yksittäiset lohkopintaiset kivet osoittautuivat kuitenkin liian korkeiksi
esteettömyyden kannalta., ja asia korjattiin pian kiviä madaltamalla.
Kaupunkistrategiassa ja luonnollisesti myös julkisen taiteen prosesseissa osallisuus on tärkeä arvo ja toimintatapa. Osallisuus taiteessa
tarjoaa monenlaisia mahdollisuuksia. Se voi toteutua monin eri tavoin
ja eri vaiheissa teoksen elinkaarta, esimerkiksi kaupunkilaisten kuulemisena jo ennen taiteilijavalintaa; se voi myös olla koko taideteosprosessin ytimessä kuten yhteisötaiteen teoksissa. Osallisuutta voi rakentaa taidekasvatuksen keinoin. Teoksiin, niiden tekijöihin ja taustoihin
tutustuminen edistää kaupunkilaisten omistajuutta ja osallisuutta niistä.
Julkinen taide voi tarjota alustan kaupunkilaisten omille ja yhdessä jaetuille merkityksille ja muistoille. Taideteos voi toimia puheenaiheena,
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kokoontumispaikkana, maamerkkinä, löytönä, toisen taiteellisen intervention alustana ja kaupunginosan visuaalisen identiteetin rakentajana.
Valtuustoaloitteessa esimerkkinä taideteosten osallistavasta käytöstä
mainitaan oleskelu ja liikunta. Mahdollisuus koskea julkisessa ulkotilassa olevia teoksia ja oleskella niillä on arvokasta. Uusissa julkisen taiteen hankkeissa pyritäänkin mahdollistamaan lähelle pääsy aina, kun
se on teoksen luonteen ja sisällön kannalta tarkoituksenmukaista eikä
vaaranna teoksen tai kaupunkilaisten turvallisuutta.
Julkinen taide voi tukea liikuntaharrastusta ja aktivoida ihmisiä liikkumaan. Osallisuus voi toteutua hyvin myös ilman fyysistä kontaktia teokseen: vaikkapa seuraamalla valmiita kävely- tai pyöräilyreittejä julkisten
veistosten äärelle tai kehittämällä HAMin veistoskartan avulla sellaisia
itse. On kuitenkin monia syitä, joiden takia ainutkertaiset taideteokset
vain harvoin soveltuvat liikunnan fyysisiksi alustoiksi.
Jos taideteoksissa rohkaistaan urheilemaan tai kiipeilemään, kaupunki
viime kädessä kantaa vastuun ihmisille sattuvista vahingoista. Taideteoksiin kiipeäminen ei koskaan ole täysin turvallista putoamis- ja juuttumisvaaran vuoksi.
Liikuntaharrastuksen alustoina taideteokset ovat myös alttiita vaurioitumiselle. Esimerkiksi rullalautailu rikkoo ja kuluttaa teoksia synnyttäen
sekä äkillisiä, teosten murtumiseen liittyviä korjaustarpeita että jatkuvasti uusiutuvaa naarmujen ja pintojen korjaustarvetta. Teosten korjaus
ja säilymisen turvaaminen on kallista ja johtaa henkilötyöajan ja kustannusten kasvuun, josta lausunto aiheellisesti kantaa huolta. Rullalautailun estämisellä ei haluta torjua teosten osallistavaa, vaan niitä vahingoittavaa käyttöä. Estäviä toimenpiteitä joudutaan harkitsemaan
myös turvallisuussyistä tai silloin, kun harrastus aiheuttaa asukkaita häiritsevää melua.
Turvallisuusvaatimusten ja taiteellisesti korkeatasoisen taideteoksen
yhteensovittaminen on haastavaa. Liikunta- ja leikkipaikkojen suunnittelussa on noudatettava lukuisia teknisiin ratkaisuihin, alustoihin, materiaaleihin ja mittasuhteisiin liittyviä standardeja ja turvallisuusmääräyksiä. Kuvataiteen alistaminen käyttöesineiden suunnittelustandardeille ei
yleensä johda taiteellisen lopputuloksen kannalta parhaisiin ratkaisuihin, vaan vaarana on päätyä keskinkertaisiin kompromisseihin.
Julkisten taideteosten käyttäminen kaupunkilaisten omiin tarkoituksiin
on mielekästä ja mahdollista. Siihen olisi kuitenkin löydettävä tapoja,
jotka eivät vahingoita teosta, riko sen tekijän tekijänoikeutta tai kutista
taideteosta käyttöesineeksi. Kaupungissa törmäävät monet, keskenään
vastakkaisetkin intressit ja toiminnot, ja uskomme että avoimesta, osallistavasta ja omintakeisesta kaupungista löytyy keskinäisen kunnioitukPostadress
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sen hengessä paikkansa niin urheilulle, harrastuksille, kaupunkilaisten
omaehtoiselle toiminnalle kuin ammattitaiteilijoiden työn tuloksena syntyneille taideteoksillekin.
Esittelijä
kulttuurijohtaja
Mari Männistö
Lisätiedot
Taru Tappola, julkisen taiteen päällikkö, puhelin: 310 87077
taru.tappola(a)hel.fi
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§ 139
Den av ledamoten Kaisa Hernberg väckta motionen om utbildning
gällande gatubyggplatser för att ingripa mot säkerhetsbrister
HEL 2020-011644 T 00 00 03

Beslut
Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Timo Lindén, stadssekreterare, telefon: 310 36550
timo.linden(a)hel.fi

Bilagor
1

Valtuutettu Kaisa Hernbergin aloite

Sökande av ändring
Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
Beslutsförslag
Beslutet stämmer överens med förslaget.
Föredragandens motiveringar
Ledamoten Kaisa Hernberg och 28 andra ledamöter föreslår i sin motion att innehållen i Helsingfors utbildning för gatubyggplatser utvecklas. Gatuanvändarnas perspektiv ska beaktas noggrant och särskild
uppmärksamhet ska fästas vid innehållen som gäller gång- och cykeltrafikens trygghet och smidighet. Även det exceptionella med Helsingfors innerstad som trafikomgivning ska beaktas bättre än tidigare. Kravet att delta i utbildning för gatubyggplatser utvidgas så att den utöver
byggnadsentreprenörens personal gäller även gatuplanerare, planeringskonsulter och byggherrar. Tillståndsvillkoren för områdesanvändningen förtydligas i fråga om gatubyggplatser.
Helsingfors förutsätter i likhet med de andra städerna i huvudstadsregionen att minst en närvarande person på byggplatser som staden förvaltar i allmänna områden har ett giltigt Gatuarbetskort för huvudstadsregionen. Dessutom ska personen som ansvarar för grävarbetet ha ett
av Trafikledsverket godkänt giltigt Vägskydd 1- eller Vägskydd 2-kort,
eller avlagt utbildningen Gatuarbeten i huvudstadsregionen och ha ett
giltigt Gatuarbetskort för huvudstadsregionen.
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Utbildningen Gatuarbeten i huvudstadsregionen har ordnats sedan år
2006. I utbildningen ingår en tentamen. och de som klarar den får Gatuarbetskortet för huvudstadsregionen. I utbildningarna deltar i genomsnitt 600 personer per år. Utbildningen utvecklas så att den föränderliga verksamhetsmiljön kan beaktas på ett bättre sätt.
Utbildningen har förbättrat kunskaperna hos personer som jobbar på
gatuarbetsplatser i fråga om trafikens smidighet, säkerhet och tillgänglighet. Aktörerna har instruerats att beakta ledningar, apparater och
konstruktioner på gator och allmänna områden för att minska olägenheterna. Utbildningen har förbättrat situationen, men fortsatt utveckling
behövs. Även en ändring i attityderna behövs för att ändra verksamhetssätten.
I utbildningen ingår föreläsningar om beaktande av olika trafikformer
och en djupgående beskrivning av goda och acceptabla trafikarrangemang för byggplatser. Samordningen av cykeltrafiken och gatuarbetsplatserna beaktas i ett särskilt avsnitt i utbildningen. Det senaste tillägget till utbildningen är en föreläsning om den invånarvänliga byggplatsen. Det är meningen att det här avsnittet och gatuarbetsplatsens
kommunikation ska stå för en större andel i utbildningarna 2021. Utbildningsmaterialet består av bl.a. guiden Den invånarvänliga byggplatsen, som publicerades 2020.
Staden ställer upp som en del av utvecklingsarbetet omfattande mål för
kvaliteten och säkerheten på byggplatser och rapporterar årligen om
uppfyllelsen av målen till stadsmiljönämnden. Arrangemangens säkerhet och invånar- och företagsvänlighet på gatuarbetsplatser ställs upp
som ett av huvudmålen både i byggplatsanvisningarna och i gatuarbetsplatsutbildningarna. Målet för utvecklingen av byggplatsanvisningarna är att utarbeta så entydiga anvisningar som möjligt. Effektivitet i
minskningen av olägenheterna eftersträvas genom uppdatering av anvisningar, egenkontroll på byggplatserna, kommunikation, bestämmelser som gäller gatuarbeten och utveckling av utbildningarna.
Stadsmiljönämnden har gett ett utlåtande i ärendet. Svaret stämmer
överens med utlåtandet.
Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Timo Lindén, stadssekreterare, telefon: 310 36550
timo.linden(a)hel.fi
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Bilagor
1

Valtuutettu Kaisa Hernbergin aloite

Sökande av ändring
Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria
Stadsfullmäktige 05.05.2021 § 113
HEL 2020-011644 T 00 00 03

Beslut
På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Timo Lindén, stadssekreterare, telefon: 310 36550
timo.linden(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 26.04.2021 § 297
HEL 2020-011644 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550
timo.linden(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 02.03.2021 § 91
HEL 2020-011644 T 00 00 03

Lausunto
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Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon:
Nykyisellään Helsingin kaupunki yhdessä Espoon, Kauniaisten ja Vantaan kaupunkien kanssa edellyttää hallinnoimillaan yleisillä alueilla
tehtävillä työmailla ainakin yhdeltä paikalla olevalta henkilöltä voimassaolevan Pääkaupunkiseudun katutyökortin. Lisäksi kaivutyöstä vastaavalla henkilöllä tulee olla voimassa oleva Väyläviraston hyväksymä
Tieturva 1- tai 2-kortti, tai hyväksytysti suoritettu Pääkaupunkiseudun
katutyöt -koulutus ja siitä todisteena voimassa oleva Pääkaupunkiseudun katutyökortti.
Pääkaupunkiseudun (PKS) katutyöt -koulutusta on järjestetty vuodesta
2006 lähtien. Koulutus järjestetään yhden päivän koulutuksena ja siihen liittyy kurssipäivänä suoritettava tentti, jonka läpäisseet saavat
Pääkaupunkiseudun katutyökortin. Koulutuksia järjestetään vuosittain
ja niille osallistuu vuositasolla keskimäärin 600 henkilöä. Osallistujina
on niin kaivutöitä kuin muita yleisillä alueilla tehtäviä töitä tekeviä toimijoita infraurakoitsijoista elokuvan tekijöihin. Koulutusta on kehitetty
sen aloittamisesta lähtien jatkuvasti, ja kehittäminen on varmasti tarpeen myös vastaisuudessa, jotta alati muuttuva toimintaympäristö voidaan paremmin ottaa huomioon.
Koulutuksen järjestäminen on lisännyt kadulla töitä tekevien tietoisuutta
näkökohdista, joilla on vaikutusta liikenteen sujuvuudelle, turvallisuudelle ja esteettömyydelle. Lisäksi koulutuksella on voitu ohjeistaa toimijoita huomioimaan paremmin kadulla ja yleisellä alueella sijaitsevat
johdot ja laitteet sekä kadun ja yleisen alueen rakenteet siten, että töistä aiheutuvaa haittaa ja vahinkoja on saatu vähennettyä. Koulutuksella on ollut selkeä vaikutus edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamisessa, mutta toki kehittämistä on edelleen. Lisäksi tarvitaan myös selkeää asennemuutosta, jotta tietoisuus muuttuu teoiksi ja toimintatavaksi.
Koulutus on jo aiemmin sisältänyt luennot eri liikennemuotojen huomioon ottamisesta sekä syvällisemmän kuvauksen hyvistä ja hyväksyttävistä työmaan liikennejärjestelyistä. Pyöräliikenteen ja katutöiden yhteensovittamisesta on koulutuksessa oma erillinen osuus. Viimeisimpään koulutukseen marraskuussa 2020 sisällytettiin myös luento asukasystävällisestä työmaasta. Tämän sekä katutyömaiden viestinnän
osuutta on myös tarkoitus kasvattaa vuoden 2021 koulutuksissa. Asukas-, liikkuja- ja toimijalähtöisyyden sekä viestinnän osalta materiaalina
toimivat erityisesti Helsingin kaupungin tuottamat aineistot, kuten vuonna 2020 julkaistu Asukaslähtöinen työmaa -opas.
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Helsingin toimintaympäristö, erityisesti kantakaupunki, on haastava ja
erityislaatuinen minkä tahansa yleiselle alueelle ulottuvan työmaan tai
muun alueen käyttöä rajoittavan toiminnan osalta. Työmaiden ja liikennejärjestelyiden toteuttamiseen voidaan ensisijaisesti vaikuttaa töitä ja
tilapäisiä liikennejärjestelyitä koskevin määräyksin. Kaupungilla on kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun
lain (669/1978, myöh. kunnossapitolaki) nojalla oikeus antaa yleisellä
alueella tehtävän työn suorittamisesta määräyksiä, jotka ovat tarpeen
liikenteen sujuvuudelle, turvallisuudelle ja esteettömyydelle aiheutuvan
haitan vähentämiseksi. Kaupunki voi lisäksi vaatia muutoksia ja täsmennyksiä työn suorittajan esittämiin tilapäisiä liikennejärjestelyitä koskeviin suunnitelmiin sekä ennen niiden hyväksymistä, että tarvittaessa
myös työn aikana.
Näihin Helsingin yleisillä alueilla tehtäviin töihin kohdistuviin erityisvaatimuksiin ja haittojen vähentämiseen voidaan vaikuttaa myös uudistamalla nykyisiä kaupungin omia sekä kansallisia ohjeita liittyen työmaiden liikennejärjestelyihin. Vuoden 2021 aikana on tavoitteena käynnistää ohjeiden päivitystyö, sekä liittää ne tyomaaopas.fi-sivustoon. Ensimmäisessä vaiheessa viimeistellään ja otetaan käyttöön pyöräliikenteen työmaaohje keväällä 2021. Kaupungin oman katutyökoulutuksen
tarvetta ja sisältöä tarkastellaan vuoden 2021 kuluessa.
Helsingin kaupunki on jo järjestänyt Katutöiden haittojen vähentäminen
–hankkeeseen liittyen elo-syyskuussa 2020 Katurakentajakoulutuspilotin yhteistyössä infra-alan toimijoiden ja Taitotalon kanssa.
Koulutus keskittyi erityisesti isojen katuhankkeiden valmisteluun ja siihen osallistuivat merkittävässä roolissa myös kaupungin katusuunnittelun vetäjät, suunnittelukonsultit sekä rakennuttajat. Koulutuksen jatkoa tarkastellaan kevään 2021 aikana, riippuen osin myös koronatilanteen kehittymisestä.
Erityisesti isojen liikennejärjestely- ja katusaneeraushankkeiden työmaan aikaisten liikennejärjestelyjen osalta kaupungin liikenne- ja katusuunnittelupalvelu on päivittänyt suunnittelun ohjauksen ja rakentamisen valmistelun asiakirjat. Päivityksen myötä hankkeiden liikennejärjestelyjen periaatteet ja prioriteetit esitetään jo katu- ja rakennussuunnitteluvaiheessa pyrkien varmistamaan järjestelyjen nykyistä paremman
huomioon ottamisen itse rakennushankkeen hankinta-asiakirjoissa ja
sopimuksissa. Alueidenkäytön ja -valvonnan sekä liikenne- ja katusuunnittelun yhteistyössä kehitetään parhaillaan myös prosessia liittyen
erityisesti isojen ja keskisuurien katuhankkeiden liikennejärjestelyjen
käsittelyyn.
Voimassa olevasta lainsäädännöstä ei ole johdettavissa perustetta
edellyttää erityisen katutyökoulutuksen suorittamista. Kaupunki on kuiPostadress
PB 1
00099 HELSINGFORS STAD
helsinki.kirjaamo@hel.fi

Besöksadress
Norra esplanaden 11-13
Helsingfors 17
http://www.hel.fi/stadsfullmaktige

Telefon
+358 9 310 1641
Telefax
+358 9 655 783

FO-nummer
0201256-6

Kontonr
FI0680001200062637
Moms nr
FI02012566

Helsingfors stad
Stadsfullmäktige

Protokoll

9/2021

359 (531)

Ärende/16
19.05.2021

tenkin esittänyt valtioneuvostolle keväällä 2020 antamassaan kunnossapitolain muutosehdotuksessa, että kunnossapitolaissa jatkossa
säädettäisiin mahdollisuudesta asettaa tällainen vaatimus. Ympäristöministeriössä on käynnissä tällä hetkellä selvitystyö kunnossapitolain
kokonaisuudistustarpeesta. Tältä osin Helsingin kaupunki tavoittelee
erityisesti mahdollisuutta ohjata kadulla tapahtuvia töitä yleisellä tasolla, asettaa kadulla työskenteleville toimijoille nykyistä vahvemmin pätevyysvaatimuksia sekä tehokkaampia keinoja työmaiden puutteiden
sanktiointiin.
Alueidenkäyttö ja -valvonta on uudistanut vuonna 2020 kaivutöitä koskevaa päätöspohjaa sekä päätöksissä käytettäviä vakiomääräyksiä.
Kaikkiin yleisillä alueilla tehtäviä töitä koskeviin päätöksiin on loppuvuodesta 2020 lähtien lisätty erillinen ohje työmaataulun käyttämisestä
sekä täytettävä työmaataulupohja. Näiden toimenpiteiden lisäksi alueidenkäyttö ja -valvonta tulee vaatimaan jatkossa katutyöilmoituksen liitteenä työhön ryhtyvältä työnsä dokumentointia maastossa. Tällä on
tarkoitus vähentää kaupungin tarkastajien aikaa vieviä ja rutiininomaisia työtehtäviä, jotta resursseja voidaan kohdentaa paremmin haastaviin kohteisiin, sekä ohjata työstä vastaavaa valvomaan itse tilaamansa
työn jälkeä.
Kunnossapitolain mahdollinen kokonaisuudistus käynnistyy aikaisintaan vuoden 2022 alussa, eikä muutoksia nykyiseen lainsäädäntöön
ole siten tiedossa lähiaikoina. Helsingin kaupunki hakee vaikuttavuutta
katutöiden haittojen vähentämiseen erityisesti ohjeiden päivittämisellä,
työmaiden omavalvonnalla, viestinnällä, katutöitä koskevien määräysten sekä koulutuksen kehittämisellä edelleen.
Lautakunta toteaa, että osana kehitystyötä kaupunki asettaa työmaiden
laadulle ja turvallisuudelle mitattavat tavoitteet ja raportoi niiden toteutumisesta vuosittain kaupunkiympäristölautakunnalle. Työmaajärjestelyjen turvallisuus ja asukasystävällisyys nostetaan sekä työmaaohjeistuksissa että katutyökoulutuksissa yhdeksi päätavoitteeksi. Työmaaohjeistusten kehittämisessä yksi keskeinen tavoite on, että ohjeet
ovat mahdollisimman yksiselitteiset ja vaatimustaso kaikille toimijoille
selkeä.
Käsittely
02.03.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
Vastaehdotus:
Anni Sinnemäki: Uudeksi kappaleeksi 13:
Lautakunta toteaa, että osana kehitystyötä kaupunki asettaa työmaiden
laadulle ja turvallisuudelle mitattavat tavoitteet ja raportoi niiden toPostadress
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teutumisesta vuosittain kaupunkiympäristölautakunnalle. Työmaajärjestelyjen turvallisuus ja asukasystävällisyys nostetaan sekä työmaaohjeistuksissa että katutyökoulutuksissa yhdeksi päätavoitteeksi. Työmaaohjeistusten kehittämisessä yksi keskeinen tavoite on, että ohjeet
ovat mahdollisimman yksiselitteiset ja vaatimustaso kaikille toimijoille
selkeä.
Kannattaja: Mia Haglund
Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Anni Sinnemäen vastaehdotuksen.
16.02.2021 Pöydälle
Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot
Jyrki Paavilainen, projektinjohtaja: 310 25896
jyrki.paavilainen(a)hel.fi
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§ 140
Den av ledamoten Mauri Venemies väckta motionen om förbättring
av trafiksäkerheten i Borgbyggarvägens korsningar i Hertonäs
HEL 2020-011657 T 00 00 03

Beslut
Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 32174
suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor
1

Valtuutettu Mauri Venemiehen aloite

Sökande av ändring
Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
Beslutsförslag
Beslutet stämmer överens med förslaget.
Föredragandens motiveringar
Ledamoten Mauri Venemies och 18 andra ledamöter föreslår i sin motion att staden snabbt ska börja förbättra trafiksäkerheten i Borgbyggarvägens korsningar genom planering av trafikljusens rytm, körfältsregleringar eller andra effektiva åtgärder.
Stadsstyrelsen konstaterar att ett omfattande gatuarbete kommer att
genomföras åren 2023–2025 på Borgbyggarvägen mellan Abraham
Wetters väg och metrostationen. Syftet med ändringsarbetena är att
trygga möjligheterna att ta sig fram också då trafikvolymen i området
förutspås öka. Från säkerhetssynpunkt genomförs trafikregleringarna i
enlighet med de bästa planeringslösningar som finns att tillgå.
I samband med ändringsarbetet anläggs det på gatuavsnittet mellan
Abraham Wetters väg och metrostationen bland annat busskörfält och
enkelriktade cykelvägar med pendlingsstråksstandard. Att cykeltrafiken
blir enkelriktad bidrar till att förbättra möjligheterna för bilburna trafikanter att tolka cyklisternas avsikter och färdvägar rätt. Den relativa andelen trafik som svänger söderifrån till höger på Borgbyggarvägen komPostadress
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mer att minska då en ramp från Borgbyggarvägen till Österleden tas i
bruk i och med det gatubygge som inleds 2023.
Om högersväng ordnades som en egen skyddad trafikljusfas, skulle
det leda till en avsevärd försämring av kapaciteten för biltrafik särskilt i
Borgbyggarvägens och Båtsviksgatans korsning. Detta skulle också leda till längre omloppstider för trafikljusen, vilket har upplevts som besvärligt i synnerhet för fotgängare.
Den olyckstyp som lyfts fram i fullmäktigemotionen hör till de olyckstyper som är svårast att minska genom trafikregleringar. En central riskfaktor är parternas begränsade möjligheter att upptäcka varandra eller
att tolka de andra parternas beteende rätt. I synnerhet från stora fordon
är det ofta mycket svårt att upptäcka en cyklist som närmar sig snett
från höger. Möjligheterna för den som kör ett svängande fordon att
upptäcka andra trafikanter som närmar sig i samma riktning kan förbättras med fordonstekniska lösningar, exempelvis kamerasystem.
Staden utreder möjligheterna att kräva motsvarande förbättringsåtgärder i den trafikmateriel som staden beställer själv eller tillsammans med
samarbetsparter, såsom Kommunförbundet Helsingforsregionens trafik
(HRT). Det kan också väntas att EU kommer att införa bestämmelser
om att det i vissa större fordonsklasser ska bli obligatoriskt med tekniska hjälpmedel för föraren i syfte att minska de säkerhetsproblem som
döda vinkeln leder till.
Stadsmiljönämnden har gett ett utlåtande om motionen. Svaret stämmer överens med utlåtandet.
Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 32174
suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor
1

Valtuutettu Mauri Venemiehen aloite

Sökande av ändring
Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
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Stadsfullmäktige 05.05.2021 § 114
HEL 2020-011657 T 00 00 03

Beslut
På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 32174
suvi.ramo(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 19.04.2021 § 275
HEL 2020-011657 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174
suvi.ramo(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 09.02.2021 § 64
HEL 2020-011657 T 00 00 03

Lausunto
Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon:
Yleistä
Laajasalon ja Herttoniemen keskustojen maankäytön tiivistyminen
edellyttää mittavia muutoksia Herttoniemen keskustassa. Herttoniemen
keskustan liikenteellisesti merkittävin katu on Linnanrakentajantie.
Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi 9.5.2017 Herttoniemen keskustan liikennesuunnitteluperiaatteet, jonka mukaisten liikennejärjestelyjen toteuttaminen on parhaillaan meneillään. Samalla uusitaan kunPostadress
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nallistekniikkaa alueella. Linnanrakentajantielle toteutetaan merkittävä
katutyö vuosina 2023-2025 Abraham Wetterintien ja metroaseman
välille. Tuolloin katuosuudelle toteutetaan mm. bussikaistat ja baanatasoiset yksisuuntaiset pyörätiejärjestelyt. Lisäksi Itäväylälle tehdään autoliikenteen ramppi Linnanrakentajantieltä Itäkeskuksen suuntaan osana Itäväylää ylittävää uudistettua siltayhteyttä.
Liikenneturvallisuus Linnanrakentajantiellä
Linnanrakentajantiellä Abraham Wetterin tien ja Hiihtäjäntien välillä on
sattunut vuosien 2015-2020 välisenä aikana 20 tilastoitua onnettomuutta. Suhteessa liikennemääriin tilastoitu onnettomuusmäärä on tavanomista tasoa korkeampi Laivalahdenkadun liittymässä ja Itäväylän ylittävän sillan liikennepaikassa. Vertailtaessa aiempiin vastaavan pituisiin
ajanjaksoihin tilanne ei ole onnettomuuksien osalta muuttunut merkittävästi. Pyöräliikenteen edustavuus onnettomuustilastoissa on huomattavan korkea. Lähes puolessa (9 kpl) tarkastelujakson onnettomuuksista vähintään yksi osallinen on ollut pyöräilijä. Näistä onnettomuuksista lähes kaikissa yhtenä osallisena on ollut kääntyvä auto tonttitai katuliittymässä. Linnanrakentajantie on tärkeä pääkatu, jolla on huomattavan paljon liikennettä, erityisesti kyseisellä osuudella. Katuosuuden liikennemäärien ennakoidaan kasvavan kaikkien kulkumuotojen
osalta johtuen kadun lähialueiden maankäytön tehostumisen myötä.
Linnanrakentajantielle ja siihen liittyville lähikaduille on suunniteltu
mittavia muutostöitä, joiden tarkoituksena on turvata liikkumisen mahdollisuuksia myös tilanteessa, jossa liikennemäärien ennakoidaan
kasvavan. Turvallisuuden kannalta liikennejärjestelyt toteutetaan parhaiden käytettävissä olevien suunnitteluratkaisuiden mukaisiksi. Katujen rakentamistyöt ovat jo alkaneet ja tulevat ajoittumaan useille lähivuosille.
Valtuustoaloitteessa esille nostettu onnettomuustyyppi on yksi haastavimpia onnettomuustyyppejä vähentää liikennejärjestelyiden avulla.
Keskeinen riskitekijä on osallisten rajalliset mahdollisuudet havaita toisiaan tai tulkita toisten osallisten toimintaa oikein. Erityisesti isoista ajoneuvoista on usein varsin haastavaa havaita takaviistosta oikealta lähestyvää pyöräilijää. Ison ajoneuvon kuljettaja joutuu kääntyessään
keskittämään tarkkaavaisuuttaan muun muassa omaan kulkusuuntaansa. Toisaalta myös lähestyvän pyöräilijän voi olla vaikeaa tulkita,
että onko hän tullut havaituksi.
Kääntyvän ajoneuvon kuljettajan mahdollisuutta havaita samaan suuntaan lähestyviä muita liikenteen osallisia voidaan parantaa ajoneuvoteknisillä järjestelmillä. Erityisen onnistunut esimerkki on uudet Articraitiovaunut, joissa kuljettajan näkemän katvealueita on poistettu erittäin kattavalla kamerajärjestelmällä. Kaupungin tulee selvittää mahdolliPostadress
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suuksia edellyttää vastaavia parannustoimenpiteitä tilaamansa tai yhteistyötahojen, kuten HSL, kanssa tilattavan liikennekaluston osalta. On
myös odotettavissa, että EU:ssa nousee ehdolle direktiiviesitys, jossa
joihinkin suurimpiin ajoneuvoluokkiin säädettäisiin pakollisiksi kuljettajan apuvälineeksi näkemäkatveiden muodostamia turvallisuusongelmia
vähentävää tekniikkaa.
Oikealle kääntymisen järjestäminen omaa suojattua liikennevalovaihetta noudattavaksi vaiheeksi johtaisi erityisesti Linnanrakentajantien ja
Laivalahdenkadun liittymässä autoliikenteen välityskyvyn merkittävään
heikkenemiseen. Tällainen järjestely johtaisi myös pidentyneisiin liikennevalojen kiertoaikoihin, mikä on koettu erityisesti jalankulkijoille haitaksi. Oikealle Linnanrakentajantieltä etelästä kääntyvän liikenteen suhteellinen osuus tulee vähentymään, kun Linnanrakentajantien 2023 alkava kadunrakennuksen myötä tehtävä ramppi Itäväylälle saadaan
käyttöön.
Pyöräliikenteen muuttuminen yksisuuntaisesti parantaa osaltaan autoliikenteen osallisten mahdollisuuksia tulkita pyöräilijän aikeita ja kulkureittejä oikein. Pyöräliikenteen suunnitteluohjeita laadittaessa on hyödynnetty edistyneimmissä pyöräilymaissa tehtyä tutkimustietoa järjestelyiden turvallisuudesta.
Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot
Markus Ahtiainen, liikenneinsinööri: 310 37088
markus.ahtiainen(a)hel.fi
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§ 141
Den av ledamoten Emma Kari väckta motionen om ekologisk kompensation för att Centralparken blir smalare
HEL 2020-012447 T 00 00 03

Beslut
På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 32174
suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor
1

Valtuutettu Emma Karin aloite

Sökande av ändring
Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
Beslutsförslag
Stadsfullmäktige betraktar motionen som slutbehandlad.
Föredragandens motiveringar
Ledamoten Emma Kari och 16 andra ledamöter föreslår i sin motion att
staden ska kompensera den ekologiska skada som den gröna kilen
Centralparken orsakats i samband med byggarbetena vid Britas idrottshall genom att beskoga ett lika stort område på ett sådant ställe
där dess betydelse för Helsingfors gröna kilar motsvarar den orsakade
skadan och stärker Centralparken.
Det saknas finländsk lagstiftning som styr ekologisk kompensation utom i fråga om nätverket Natura 2000. Staden har för närvarande ingen
etablerad metod eller praxis för att vidta ekologiska kompensationsåtgärder. Målet är dock att för staden utveckla en egen modell för ekologisk kompensation. Arbetet utförs som en del av Helsingfors verksamhetsprogram för tryggande av naturens mångfald 2020–2028. En åtgärd i utkastet till programmet är att i Helsingfors utveckla en modell för
ekologisk bokföring och för kompensation av försvinnande natur. Projektet är förlagt till åren 2021–2022. För närvarande bereds dessutom
en ändring av naturvårdslagen, och i samband med den granskas också ekologisk kompensation och genomförande av sådan. I fortsättningPostadress
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en kan det vara möjligt att hitta objekt förenliga med modellen för ekologisk kompensation också inom Centralparken.
Uppsättningen metoder för ekologisk kompensation i planläggningen
av staden bygger för tillfället i hög grad på de nuvarande verksamhetssätten med utredningar, planläggningskartor och anknytande bestämmelser. Åtgärder för ekologisk kompensation efter stadens planläggnings- och beslutsprocess skulle vara ekonomiskt och administrativt
svåra att genomföra, och de skulle inte främja bilden av staden som en
principfast aktör.
I Centralparken bevaras och stärks naturvärdena långsiktigt i enlighet
med stadens mål. Nya naturskyddsområden inrättas i enlighet med naturskyddsprogrammet, hotade naturtyper kartläggs, slitaget och utnyttjandet styrs, och skogen sköts med hänsyn till naturvärdena.
Stadsmiljönämnden har gett ett utlåtande om motionen. Svaret stämmer överens med utlåtandet.
Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 32174
suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor
1

Valtuutettu Emma Karin aloite

Sökande av ändring
Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria
Stadsfullmäktige 05.05.2021 § 116
HEL 2020-012447 T 00 00 03

Beslut
På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet.
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Stadsstyrelsen
Upplysningar
Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 32174
suvi.ramo(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 19.04.2021 § 277
HEL 2020-012447 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174
suvi.ramo(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 02.03.2021 § 87
HEL 2020-012447 T 00 00 03

Lausunto
Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon:
Ekologinen kompensaatio
Ekologisella kompensaatiolla tarkoitetaan sitä, että ihmisen toiminnasta
luonnon monimuotoisuudelle aiheutunut haitta hyvitetään lisäämällä luonnon monimuotoisuutta toisaalla. Kompensaatiotoimien hyväksyttävyys edellyttää toiminnallista korvaavuutta, mikä tarkoittaa, että toimien
riittävyys ei määrity pinta-alallisesti vaan vaikuttavuuden mukaan. Luonnon monimuotoisuuden kannalta keskeiset kriittiset tekijät koskevat
kohteiden ekologista korvattavuutta, hyvityksen ajoittumista ja aikaviivettä sekä epävarmuutta ekologisen tilan parannustoimien biodiversiteettihyödyistä.
Pirkkolan uusi monitoimiliikuntahalli
Voittoa tavoittelemattomalle Pirkkolan liikuntahalli Oy:lle on tehty
päätös 19.5.2020 aluevuokrasta toteuttaa monitoimiliikuntahalli PirkkoPostadress
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lan liikuntapuistoon. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi kaupunginhallituksen 3.2.2020 toimeenpanopäätöksen nojalla solmia vuokrasopimuksen, joka on viimeinen kaupungin päätös ennen rakennustöiden aloittamista. Tämä päätös pohjaa vuonna 2014 hyväksyttyyn
Keskuspuiston keskiosan asemakaavaan, jossa on esitetty urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue.
Ekologinen kompensaatio Pirkkolan liikuntahallin tapauksessa
Ekologiseen kompensaatioon ohjaava lainsäädäntö puuttuu Suomesta
Natura 2000 –verkostoa lukuun ottamatta. Helsingin kaupungilla ei tällä
hetkellä ole vakiintunutta menetelmää tai käytäntöä ekologisten kompensaatiotoimenpiteiden tekemiselle. Kaavoituksessa ekologisen kompensaation keinovalikoima nojaa pitkälti nykyisiin toimintatapoihin selvityksineen, kaavakarttoineen ja siihen liittyvine määräyksineen. Kaupungin kaavoitus- ja päätöksentekoprosessin jälkeen käynnistettävä
ekologinen kompensaatio on taloudellisesti ja hallinnollisesti vaikeaa,
eikä edistä kuvaa kaupungista johdonmukaisena toimijana.
Keskuspuisto on keskisen ja läntisen Helsingin merkittävin metsäalue,
pääosin ydinmetsistä koostuva vihersormi. Pirkkolan urheilupuiston
alue ei ole Keskuspuiston kapein kohta, vaikkakin uusi liikuntahalli
metsäistä yhteyttä tällä kohtaa kaventaakin. Esimerkiksi Laakson ratsastuskentän alueella Keskuspuisto ja sen metsäpeite on vieläkin kapeampi. Kaupungin tavoitteiden mukaista Keskuspuiston luonnonarvojen säilyttämistä ja vahvistamista tehdään pitkäjänteisesti. Luonnonsuojeluohjelman mukaisia uusia luonnonsuojelualueita perustetaan, uhanalaisia luontotyyppejä kartoitetaan, kulutusta ja käyttöä ohjataan,
metsää hoidetaan luonnonarvot huomioiden.
Kaupungilla on tavoitteena kehittää omaa kompensaatiomalliaan, tavoite on esitetty Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelma 2020–2028 –luonnoksessa (toimenpide: Kehitämme
Helsingille mallin ekologisesta tilinpidosta ja häviävän luonnon kompensoimisesta. Hanke: 2021–2022). Parhaillaan on myös käynnissä
luonnonsuojelulain muutoksen valmistelu. Tässä yhteydessä tarkastellaan myös ekologista kompensaatiota ja sen toteuttamista. Jatkossa
ekologisen kompensaatiomallin mukaisia kohteita on mahdollisesti löydettävissä Keskuspuistonkin alueelta.
16.02.2021 Pöydälle
09.02.2021 Pöydälle
Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
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Lisätiedot
Anna Böhling, tiimipäällikkö: 310 37211
anna.bohling(a)hel.fi
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§ 142
Den av ledamoten Sinikka Vepsä väckta motionen om justering av
stadens kostnader för grundberedning i Malms flygplatsområde
HEL 2021-000698 T 00 00 03

Beslut
På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Maria Nelskylä, stadssekreterare, telefon: 310 25251
maria.nelskyla(a)hel.fi

Bilagor
1

Kaupunkiympäristölautakunta 30.3.2021 § 155

Sökande av ändring
Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
Beslutsförslag
Stadsfullmäktige betraktar motionen som slutbehandlad.
Föredragandens motiveringar
Ledamoten Sinikka Vepsä och 16 andra ledamöter föreslår i sin motion
att stadens kostnader för grundberedning i Malms flygplatsområde justeras så att de motsvarar nuläget och att bostadsbyggandets ekonomiska lönsamhet i det ifrågavarande området omvärderas då flyttningsrörelsen avtar.
Stadsstyrelsen konstaterar med hänvisning till stadsmiljösektorns utlåtande att utredningarna om grundberedning i Malms före detta flygplatsområde som togs fram under arbetet med dispositionsplanen har
preciserats och att de preciseras vidare då planeringen och byggandet
av området avancerar.
Markundersökningar
Marken i Malms före detta flygplatsområde är lermark, inte myrmark.
Sammanlagt cirka en tredjedel av Helsingfors markareal är lermark.
Byggande i områden med svag mark förutsätter grundförstärkning i gatu-, park- och gårdsområden och grundläggning av byggnader med pålar. Markens krav beaktas i byggandet.
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Staden har systematiskt utrett marken i Malms före detta flygplatsområde i åratal på sammanlagt 3 000 punkter. Eventuella föroreningar i
områdets mark, grundvatten och markens porgaser har utretts med
tanke på planeringen av markanvändningen. Ytterligare undersökningar utförs utgående från behoven som uppstår i planeringen av markanvändningen och planeringen och genomförandet av saneringen i området.
Förorenad mark har i utredningarna hittills konstaterats endast på några ställen, där det har förekommit hantering av bränslen eller andra
kemikalier som hänför sig till flygplatsverksamheten. De förorenade
ställena är till ytan tämligen små och för det mesta nära markytan. De
kan saneras med hjälp av sedvanliga metoder, såsom att gräva bort
det förorenade jordmaterialet och ersätta det med rent jordmaterial.
Den senaste preliminära grundberedningsplanen som omfattar hela
området är från år 2017. Grundberedningsplanen grundar sig på dispositionsplanen för Malms flygplatsområde och markanvändningens illustration som bygger på dispositionsplanen. Planen har preciserats år
2019 och preciseringarna grundar sig på behoven i de utarbetade detaljplanerna för Nallebranten och Flygplatskvarteret. En utredning om
möjligheterna kring kolsnål grundberedning som gäller hela området
pågår och den rapporteras under år 2021. Grundberedningsmetoderna
preciseras då planeringen av markanvändningen och genomförandeplaneringen av grundberedningen avancerar.
Flygekorre- och naturutredningar
Staden granskar årligen flygekorrens utbredning och beaktar då också
observationer gjorda av andra. Med stöd av utredningarna bestäms de
fortsatta åtgärderna för att en tillräcklig skyddsnivå för arten ska bibehållas. Åtgärderna och planerna för området diskuteras med miljömyndigheterna. I 2020 års utredning hittades inga nya kärnområden eller
boträd kring Malms före detta flygplats. Flygekorrarnas kärnområde på
båda sidorna om Storskogsvägen har utvidgats några ar mot nordväst.
Förekomsterna som hittats under de tidigare åren, dvs. föröknings- och
rastområden, har beaktats i planläggningen så att de har lämnats på
grönområden.
I Helsingfors utredning om flygekorrens habitatnätverk (Flygekorrens
habitatnätverk i Helsingfors 2019, Helsingfors stad, stadsmiljösektorns
publikationer 2020:2) identifieras flygekorrens viktiga områden och rutter. I nätverksplaneringen samordnas planeringen av markanvändningen och skyddet av flygekorrarna på ett långsiktigt sätt. I Malmområdet
har man för särskild utveckling identifierat rutter för flygekorrar från
Stickelbackabäckens dal, där det behövs förbindelser mellan kärnomPostadress
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rådena. Dessutom har ett behov av att utveckla förbindelserna över
Lahtisleden identifierats. Flygekorrens aktivitetsområde förändras årligen och arten sprider sig till nya områden. Därför har det ansetts vara
ändamålsenligt att redan i förväg utreda flygekorrens potentiella möjligheter att ta sig fram i det område som ingår i dispositionsplanen för
Malms före detta flygplatsområde. För att artens gynnsamma skyddsnivå ska bevaras bör det finnas förbindelser i trädkronorna och lämpliga möjligheter för flygekorren att ta sig från området till mer vidsträckta
omgivande grönområden.
Områdets naturvärden har kartlagts både under arbetet med dispositionsplanen och de aktuella detaljplaneprojekten. Separata utredningar
har gjorts bland annat om förekomsten av anmärkningsvärda fjärilsarter, fågelbeståndet, fladdermöss, växtligheten och vattendragen under
åren 2015-2020. Vattendragens värden har utretts bland annat i samband med utredningar och planer som hänför sig till vattenförsörjningen. Utredningarna uppdateras och preciseras regelbundet. Växtlighetsutredningarna fortsätter under växtperioden år 2021. År 2021 har staden också för avsikt att uppdatera fjärilsutredningen och vid behov
även fladdermusutredningen. I fråga om aktuella och framtida detaljplaneområden planeras utredningar om bäckarnas organismer och naturtillstånd. I kommande utredningar som gäller marken och dagvattnen
beaktas dessutom uppföljningen av vattenkvaliteten i grundvattnet och i
Stickelbackabäcken.
Beräknade byggnadskostnader och precisering av dem
Byggandets stadsekonomiska verkningar är mycket betydande. De
budgetfinansierade investeringskostnaderna för dispositionsplaneområdets grundberedning, gatu- och parkbyggande samt servicebyggnadernhar beräknats vara i storleksklassen 500 miljoner euro. Enligt erfarenhet från stadens verksamhet i områdesbyggnadsprojekt genererar
en euro som staden investerar med budgetmedel cirka 4-8 euro i privata investeringar, beroende på områdets egenskaper, utgångsläge och
målsättningar. I byggandet av Malms före detta flygfält beräknas andelen privata investeringar vara cirka 3 000 miljoner euro, enligt en moderat uppskattning enligt vilken en euro som staden investerar med budgetmedel genererar cirka sex euro i privata investeringar.
Enligt grundberedningsalternativet i planen som utarbetades 2017 är
de beräknade grundberedningskostnaderna som riktas till staden cirka
300 miljoner euro för hela dispositionsplaneområdet. Kostnaderna presenteras per delområde och byggnadsdel i rapporten om Malms
grundberedningsplan (Destia Oy, 25.9.2017). Kostnaderna för sanering
av förorenad mark beräknas uppgå till cirka 8 miljoner euro (Ramboll
Finland Oy, 15.11.2019).
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Planerna och därmed kostnadsberäkningarna och riskbedömningarna
preciseras hela tiden då projektet avancerar mot förverkligandet av
byggandet. För närvarande utarbetas en utredning om metoderna för
kolsnål grundberedning i området, vars utgångspunkt är utsläppsberäkning för grundberedning med traditionell teknik (Ramboll Finland Oy,
10.2.2020). Målet är att i fortsättningen finna alternativa grundberedningslösningar med vilka det är möjligt att minska utsläppen och kostnaderna i fråga om de delområden i dispositionsplanen som upptas för
detaljplanläggning. Arbetet rapporteras under år 2021.
Utredningarna som har tagits fram under arbetet med dispositionsplanen har preciserats och preciseras då detaljplanläggningen avancerar.
Områdets planering uppdelas i flera detaljplaneprojekt. Utredningar
görs som grund för planeringsarbetet per detaljplaneprojekt och för den
övriga planeringens behov.
Befolkningstillväxten i Helsingfors
Den senaste befolkningsprognosen för Helsingfors och Helsingforsregionen har utarbetats för åren 2019–2060 (Helsingfors stad, Statistisk
2020:11). I prognosen beaktas coronaepidemins verkningar. På grund
av coronaepidemin avtog Helsingfors tillväxt något år 2020, men tillväxten väntas återhämta sig till den vanliga nivån redan under år 2021.
Under åren 2021-2030 beräknas Helsingfors genomsnittliga befolkningstillväxt vara 6 250 invånare per år.
I stadsstrategin och i genomförandeprogrammet för boende och härmed sammanhängande markanvändning ställs målet att det under åren
2021-2023 byggs sammanlagt 7 000 bostäder per år och att antalet
höjs till 8 000 bostäder från och med år 2023.
Helsingfors växer snabbt och i Generalplan 2016 är Malms före detta
flygplatsområde det viktigaste nya byggnadsområdet, som planeras
och byggs till en ny stadsdel med 25 000 invånare. I genomförandeprogrammet för generalplanen ingår Malms flygplatsområde i generalplanens första genomförandefas. Staden har som mål att inleda bostadsbyggandet på 2020-talet så snabbt som möjligt. Investeringsanslag har reserverats för inledningen av byggandet av Malm i budgeten
2021 och i dess 10-åriga investeringsplan.
Avslutningsvis
Stadsmiljönämnden har gett ett utlåtande i ärendet. Svaret stämmer
överens med utlåtandet.

Postadress
PB 1
00099 HELSINGFORS STAD
helsinki.kirjaamo@hel.fi

Besöksadress
Norra esplanaden 11-13
Helsingfors 17
http://www.hel.fi/stadsfullmaktige

Telefon
+358 9 310 1641
Telefax
+358 9 655 783

FO-nummer
0201256-6

Kontonr
FI0680001200062637
Moms nr
FI02012566

Helsingfors stad
Stadsfullmäktige

Protokoll

9/2021

375 (531)

Ärende/19
19.05.2021

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Maria Nelskylä, stadssekreterare, telefon: 310 25251
maria.nelskyla(a)hel.fi

Bilagor
1

Kaupunkiympäristölautakunta 30.3.2021 § 155

Sökande av ändring
Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria
Stadsfullmäktige 05.05.2021 § 117
HEL 2021-000698 T 00 00 03

Beslut
På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Maria Nelskylä, stadssekreterare, telefon: 310 25251
maria.nelskyla(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 19.04.2021 § 278
HEL 2021-000698 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättää todeta aloitteen loppuun käsitellyksi.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
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Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251
maria.nelskyla(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 30.03.2021 § 155
HEL 2021-000698 T 00 00 03

Hankenumero 5264_199

Lausunto
Kaupunkiympäristölautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle:
Malmin entisen lentokentän maaperä
Entisen lentokentän alueen maaperä on tyypillistä Koillis-Helsingille:
pohjamaa on savea, jonka paksuus vaihtelee noin 0−17 m välillä. Kiitoteiden kohdalla ja muilla asfalttipäällysteisillä alueilla saven päällä on
täyttökerroksia. Saven alla ovat siltti-, hiekka- ja moreenikerrokset ennen kallion pintaa. Turvetta alueella on vain sen itäisimmässä osassa
lähellä Tattarisuota. Malmin entisen lentokentän alue ei siis ole suota,
vaan savikkoa, jota on yhteensä noin kolmannes Helsingin maapintaalasta.
Rakentaminen pehmeikköalueella edellyttää pohjanvahvistusta katu-,
puisto- ja piha-alueilla sekä rakennusten perustamista paaluilla. Maaperän vaatimukset huomioidaan rakentamisessa.
Maaperätutkimukset
Helsingin kaupunki on selvittänyt alueen maaperää vuosia suunnitelmallisesti yhteensä liki 3 000 pisteestä ja suunnittelun edetessä tutkimuksia tehdään lisää. Alueen maaperän, pohjavesien ja maaperän huokoskaasujen mahdollista pilaantumista on selvitetty maankäytön suunnittelua varten. Keskeiset tutkimustulokset on esitetty tutkimusraportissa Malmin lentoaseman kaavarungon alue, Maaperän pilaantuneisuuden tutkimus ja sulfidimaakartoitus (Ramboll Oy, 15.11.2019) sekä
Malmin lentoaseman kaavarungon alue, pilaantuneisuuden seurantatutkimus (Ramboll Oy, 28.8.2018).
Pilaantuneet maat
Pilaantuneisuutta on tähänastisissa tutkimuksissa todettu vain muutamissa paikoissa, joissa on käsitelty polttoaineita tai muita lentokenttätoimintaan liittyneitä kemikaaleja. Todetut pilaantuneet kohdat ovat varsin
pienialaisia ja sijaitsevat enimmäkseen lähellä maan pintaa. Ne ovat
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puhdistettavissa tavanomaisin keinoin, kuten kaivamalla pilaantunut
maa-aines pois ja korvaamalla se puhtaalla maalla.
Maaperän pilaantuneisuuden tutkimuksia tehdään lisää alueen
maankäytön suunnittelun sekä puhdistamisen suunnittelun ja toteuttamisen tarpeisiin.
Sulfidisavet ja esirakentamisen suunnittelu
Alueelta on tehty Geologisen tutkimuskeskuksen selvitys Hienorakeisten maalajien kerrosjärjestys ja ominaisuudet Helsingin Malmin lentokentän kaava-alueella (2017), jossa selvitettiin mm. sulfidisavien esiintymistä lentokentän alueella. Sulfidisavia on selvitetty lisää myös pilaantuneisuustutkimusten yhteydessä.
Sulfidisavea ei pääsääntöisesti ole tarkoitus kaivaa pois, vaan alueen
luonnonsavet pääosin jäävät alueelle. Alueilla, joilla esiintyy potentiaalisesti hapanta sulfidisavea, on erityisen tärkeää rakentamisen aikana
hallita työmaavesiä, massojen hapettumisen estämistä ja valuntaa ympäröiviin vesistöihin. Rakentaminen suunnitellaan niin, että mahdollisimman suuri osa alueen nykyisistä savista, ml. sulfidisaviesiintymät
jäävät paikoilleen.
Malmin lentokentän alueelle on tehty koko alueen kattava alustava esirakentamissuunnitelma viimeksi vuonna 2017. Esirakentamissuunnitelma perustuu Malmin lentokenttäalueen kaavarunkoon ja siitä laadittuun maankäytön havainnekuvaan. Suunnitelmaa on tarkennettu
laadittujen Nallenrinteen ja Lentoasemakorttelin tarpeisiin (Sitowise
2019). Koko aluetta koskeva selvitys vähähiilisen esirakentamisen
mahdollisuuksista on käynnissä ja raportoidaan vuoden 2021 aikana.
Esirakentamistavat tarkentuvat maankäytön suunnittelun ja esirakentamisen toteutussuunnittelun edetessä.
Esirakentamisen kustannusarviot
Kaupungille kohdistuviksi esirakentamisen kustannuksiksi on v. 2017
laaditun suunnitelman mukaiselle esirakentamisvaihtoehdolle arvioitu
noin 300 miljoonaa euroa koko kaavarungon alueelta. Kustannukset on
esitetty osa-alueittain ja rakennusosittain Malmin esirakentamissuunnitelman raportissa (Destia Oy, 25.9.2017). Pilaantuneen maan puhdistamisen kustannuksiksi on arvioitu noin 8 milj. euroa (Ramboll Finland
Oy, 15.11.2019).
Arviointien tarkentuminen
Suunnitelmat ja sitä myöten kustannusarviot ja riskiarvioinnit täsmentyvät jatkuvasti kohti rakentamisen toteuttamista. Tällä hetkellä on valPostadress
PB 1
00099 HELSINGFORS STAD
helsinki.kirjaamo@hel.fi

Besöksadress
Norra esplanaden 11-13
Helsingfors 17
http://www.hel.fi/stadsfullmaktige

Telefon
+358 9 310 1641
Telefax
+358 9 655 783

FO-nummer
0201256-6

Kontonr
FI0680001200062637
Moms nr
FI02012566

Helsingfors stad
Stadsfullmäktige

Protokoll

9/2021

378 (531)

Ärende/19
19.05.2021

misteilla selvitys alueen vähähiilisen esirakentamisen menetelmistä,
jonka lähtökohtana on päästölaskelma esirakentamiselle perinteisellä
tekniikalla (Ramboll Finland Oy, 10.2.2020). Tavoitteena on löytää jatkossa kaavoitettaville kaavarungon osa-alueille vaihtoehtoisia esirakentamisratkaisuja, joilla pienennetään päästöjä sekä kustannuksia. Työ
raportoidaan 2021 kuluessa.
Kaavarunkovaiheessa tehtyjä selvityksiä on tarkennettu ja tarkennetaan asemakaavoituksen edetessä. Alueen suunnittelu jakautuu useaan asemakaavahankkeeseen. Selvityksiä tehdään suunnittelutyön
pohjaksi kaavahankekohtaisesti ja muun suunnittelun tarpeisiin.
Luontoselvitykset ja liito-oravat
Kaupunki tarkastelee liito-oravan levinneisyyttä vuosittain ja ottaa myös
huomioon muiden tahojen tekemät havainnot. Liito-oravien esiintymistä
selvitetään vuosittain Malmin entisen lentokentän ympäristössä. Laaditut raportit ovat vuosilta 2016, 2018, 2019 ja 2020. Selvitysten perusteella määritellään jatkotoimenpiteet lajin riittävän suojelutason säilyttämiseksi. Aluetta koskevista toimenpiteistä ja suunnitelmista neuvotellaan ympäristöviranomaisten kanssa.
Uusia ydinalueita tai pesäpuita ei ole löytynyt entisen lentokentän ympäriltä vuoden 2020 selvityksessä. Liito-oravien ydinalue Suurmetsäntien kahden puolen on laajentunut muutaman aarin luoteen suuntaan.
Aikaisempina vuosina löydetyt esiintymät, eli lisääntymis- ja levähdysalueet, on huomioitu kaavoituksessa jättämällä ne viheralueille. Esimerkiksi Nallenrinteen asemakaavahankkeessa liito-oravahavainnot ja niihin liittyvät arvioinnit on kuvattu suunnitteluaineistossa ja suunnitteluratkaisut on laadittu siten, että liito-oraville tärkeät alueet säilyvät. Kaavahankkeissa arvioidaan vaikutukset liito-oravien elinoloihin
maankäyttö- ja rakennuslain sekä luonnonsuojelulain mukaisesti. Mikäli
uusia lisääntymis- ja levähdyspaikkoja löytyisi kaavoitetuilta alueilta,
voidaan liito-oravan suojelusta hakea poikkeamista. Suojelusta on
mahdollista poiketa vain ELY:n luvalla (LSL 49 §), mikäli muuta tyydyttävää ratkaisua ei ole ja poikkeus ei haittaa lajin kantojen suotuisan suojelun tason säilyttämistä, ja on olemassa erittäin tärkeän yleisen edun
kannalta pakottava syy.
Helsingin liito-oravaverkostoselvityksessä (Helsingin liito-oravaverkosto
2019. Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön julkaisuja 2020:2) on
tunnistettu liito-oraville tärkeät alueet ja reitit. Verkostosuunnittelussa
sovitetaan yhteen maankäytön suunnittelu ja liito-oravien suojelu pitkäjänteisellä tavalla. Malmin alueelta on tunnistettu erityisesti kehitettäviä liito-oravien reittejä Longinojan laaksosta, jossa tarvitaan yhteyksiä
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ydinalueiden välille. Sen lisäksi on tunnistettu tarve kehittää yhteyksiä
Lahdenväylän yli.
Liito-oravan elinpiirit muuttuvat vuosittain ja laji leviää uusille alueille,
minkä vuoksi Malmin lentoaseman alueen kaavarungon alueella on
katsottu tarkoituksenmukaiseksi selvittää liito-oravan potentiaalisia liikkumismahdollisuuksia jo ennakolta. Lajin suotuisan suojelutason säilyttämiseksi alueelta tulee olla latvusyhteys ja liito-oravalle soveltuva liikkumisyhteys ympäröiville laajemmille viheralueille.
Luontoselvitykset
Malmin lentokentän alueen luontoarvoja on kartoitettu sekä kaavarunkotyön että vireillä olevien asemakaavahankkeiden aikana. Huomionarvoisten perhoslajien esiintymistä on selvitetty vuosina 2016, 2017 ja
2019, linnustoa on selvitetty vuosina 2015, 2016 ja 2017, lepakoita on
selvitetty vuonna 2016 ja 2020 sekä kasvillisuutta 2020. Vesistöön liittyviä arvoja on selvitetty muun muassa vesihuoltoon liittyvien selvitysten ja suunnitelmien yhteydessä. Selvityksiä päivitetään ja tarkennetaan säännöllisesti. Vuoden 2021 kasvukaudella päästään jatkamaan
kasvillisuusselvitystä. Vuonna 2021 on tarkoitus päivittää perhosselvitys sekä tarpeen mukaan lepakkoselvitys. Vireillä olevien ja ennakoitujen asemakaava-alueiden osalta on tarkoitus selvittää purojen eliöstöä
ja luonnontilaisuutta. Tulevissa maaperää ja hulevesiä koskevissa selvityksissä huomioidaan pohjaveden ja Longinojan vedenlaadun seuranta.
Aluerakentamisen kaupunkitaloudelliset vaikutukset
Malmin entisen lentokentän rakentamisen kaupunkitaloudelliset vaikutukset ovat erittäin merkittäviä. Kaavarunkoalueen esi-, katu- ja puistorakentamisen sekä palvelurakennusten budjettirahoitteisten investointikustannusten on arvioitu olevan suuruusluokkaa 500 milj. euroa.
Kaupungin aluerakentamisprojektitoiminnasta saaman 40-vuotisen kokemuspohjan perusteella yksi kaupungin budjettivaroilla investoima euro käynnistää 4−8 euron edestä yksityisiä investointeja, riippuen alueiden erilaisista ominaisuuksista, lähtötilanteesta ja tavoitteista. Malmin
entisen lentokentän alueen rakentamisessa yksityisten investointien
osuus on suuruusluokkaa 3 000 milj. euroa (3 Mrd€), jos oletetaan maltillisesti, että yhdellä kaupungin budjettivaroin investoimalla eurolla alueelle saadaan liikkeelle kuuden euron edestä yksityisiä investointeja.
Väestönkasvu Helsingissä
Helsingin ja Helsingin seudun tuorein väestöennuste on laadittu vuosille 2019–2060 (Helsingin kaupunki, Tilastoja 2020:11) ja ennusteessa
on huomioitu koronaepidemian vaikutus. Koronaepidemian vuoksi
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Helsingin kasvu jäi hieman jälkeen vuonna 2020, mutta kasvun oletetaan palautuvan jo kuluvana vuonna lähelle tavanomaista. Vuosina
2021–2030 Helsingin keskimääräiseksi vuosikasvuksi ennustetaan 6
250 asukasta, 0,9 %.
Rakennusmaan tarve
HSY:n ylläpitämän pääkaupunkiseudun tonttivaranto -tilaston mukaan
Helsingissä oli tammikuussa 2019 laskennallista asemakaavavarantoa
kerrostalotonteilla 2,16 milj. kerrosneliömetriä. Kun tämä jaetaan vuoden 2019 talousarvion mukaisella asuinrakennusten sitovalla luovutustavoitteella (400 000 k-m²), voidaan arvioida asemakaavoitetun
kerrostalotonttimaan riittävän Helsingissä n. 5,4 vuoden asuntorakentamisen tarpeisiin, ei vuosikymmeniksi. Tonttimaavarannon tilasto ei
huomioi onko asemakaavoitettu tontti heti rakentamiskelpoinen (esirakennettu, kunnallistekniikkavalmius) vai ei. Heti rakentamiskelpoisia
asuntokerrostalotontteja on huomattavasti alle viiden vuoden tarpeisiin.
Helsinki kasvaa nopeasti ja Malmin lentokentän alue on Helsingin yleiskaavan (2016) tärkein uusi rakentamisalue, josta suunnitellaan ja rakennetaan 25 000 asukkaan uusi kaupunginosa. Yleiskaavan toteuttamisohjelmassa (kaupunginhallitus 4.6.2018) Malmin lentokentän alue
kuuluu yleiskaavan ensimmäiseen toteutusvaiheeseen.
Kaupunkistrategiassa 2017−21 ja nykyisessä asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelmassa (AM-ohjelma / Kotikaupunkina
Helsinki -ohjelma, kaupunginvaltuusto 11.11.2020) on asetettu tavoitteeksi vuosina 2021−2023 rakentaa 7 000 asuntoa vuodessa, ja 2023
alkaen 8 000 asuntoa vuodessa. Korkein hallinto-oikeus kumosi joitakin
osia yleiskaavan hyväksymistä koskevasta Helsingin kaupunginvaltuuston päätöksestä, mikä lisää Malmin entisen lentokentän alueen merkitystä kaupungin asuntorakentamisessa. Kaupungin tavoitteena on
aloittaa asuntorakentaminen Malmin entisen lentokentän alueella 2020luvulla niin nopeasti kuin mahdollista. Investointimäärärahaa on varattu
Malmin rakentamisen käynnistämiselle talousarviossa 2021 ja siihen liittyvässä 10-investointiohjelmassa.
Käsittely
30.03.2021 Ehdotuksen mukaan
Palautusehdotus:
Sirpa Asko-Seljavaara: Lausunto palautetaan, koska siinä ei ole tarpeeksi huomioitu sitä, miten paljon rakentamisesta syntyvä hiilijalanjälki ja
kustannukset lisääntyvät paalutuksen ja vesistöjen suojelun vuoksi.
Longinoja alkaa Malmin lentokentän alueelta. Puron ennallistamiseksi
on vapaaehtoisvoimin tehty työtä useita vuosia ja saatu taimenkanta liPostadress
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sääntymään purossa. Longinoja on palkittu Paras Luontoteko palkinnolla 2019. Rakentamisen seurauksena happamat sulfaattimassat hajoavat ja muodostuu rikkihappoa, jolloin veden pH laskee alle 5,5. Se
aiheuttaa kalakuolemia. Longinojan suojeleminen rakentamisen aikaiselta vesien valumalta on kallis ja pitkäkestoinen prosessi. Se tulee huomioida paremmin kustannuksissa ja päästöissä.
Kannattaja: Nuutti Hyttinen
Asian käsittelyn palauttamisesta äänestettiin ennen keskustelun jatkamista.
1 äänestys
JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Lausunto palautetaan, koska siinä ei ole tarpeeksi huomioitu sitä, miten paljon rakentamisesta syntyvä hiilijalanjälki ja kustannukset lisääntyvät paalutuksen ja vesistöjen suojelun vuoksi. Longinoja alkaa Malmin lentokentän alueelta. Puron ennallistamiseksi on vapaaehtoisvoimin tehty työtä useita vuosia ja saatu taimenkanta lisääntymään purossa. Longinoja on palkittu Paras Luontoteko palkinnolla
2019.
Rakentamisen seurauksena happamat sulfaattimassat hajoavat ja muodostuu rikkihappoa, jolloin veden pH laskee alle 5,5. Se aiheuttaa
kalakuolemia. Longinojan suojeleminen rakentamisen aikaiselta vesien
valumalta on kallis ja pitkäkestoinen prosessi. Se tulee huomioida paremmin kustannuksissa ja päästöissä.
Jaa-äänet: 10
Mia Haglund, Antti Koskela, Noora Laak, Jape Lovén, Antti Möller, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara
Ei-äänet: 3
Sirpa Asko-Seljavaara, Nuutti Hyttinen, Atte Kaleva
Kaupunkiympäristölautakunta päätti jatkaa asian käsittelyä äänin 10 3.
23.03.2021 Pöydälle
Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot
Kaisa Jama, tiimipäällikkö, puhelin: 310 22980
kaisa.jama(a)hel.fi
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§ 143
Den av ledamoten Seija Muurinen väckta motionen om en vinterbadplats på Degerö
HEL 2020-011660 T 00 00 03

Beslut
På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731
maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor
1

Valtuutettu Seija Muurisen aloite

Sökande av ändring
Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
Beslutsförslag
Stadsfullmäktige betraktar motionen som slutbehandlad.
Föredragandens motiveringar
Ledamoten Seija Muurinen och 15 andra ledamöter föreslår i sin motion att staden utreder möjligheten att anlägga en ny vinterbadplats på
Degerö med en brygga, omklädningshytter och teknik för en vak.
I kultur- och fritidssektorn pågår ett servicestrategiskt arbete för att slå
fast vilka tjänster staden producerar själv, i vilka fall den fungerar som
partner och vilken tjänsteproduktion den inte deltar i. Detta arbete gäller också vinterbad. Förslaget i motionen kan bedömas närmare därefter.
Vinterbadplatser upprätthålls i huvudsak av företag, föreningar och idrottsföreningar inom områden utarrenderade av idrottsservicen. I staden finns för närvarande tolv vinterbadplatser som föreningar upprätthåller, men på Degerö finns det inte någon sådan. På badstranden vid
Villa Furuvik har en privat tjänsteproducent en strandbastu med möjlighet till vinterbad.
I sin enklaste form omfattar en vinterbadplats ett varmt omklädningsrum, en vak och trappor till vaken. Upprätthållaren svarar för säkerhePostadress
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ten på badplatsen och för servicen och underhållet av byggnaderna,
anläggningarna, gångvägarna och utrustningen.
Av de alternativ som föreslås i motionen är platsen vid den nya badstranden i Kronbergsstranden lättast att genomföra. Där kan de krav
som vinterbadet ställer beaktas redan under planeringen. Den allmänna badstrand som ska anläggas i Kronbergsstranden är belägen nära
Stansvik och genomförandet är planerat till åren 2024–2025.
Väster om Stansviks badstrand har det också planlagts en tomt för en
bastuby. Kronbergsstrandens servicebolag har för avsikt att bygga bastur för invånarnas bruk, och det kan eventuellt också hyra ut lokaler till
utomstående, exempelvis idrottsföreningar. Där går det likaså att anlägga en vinterbadplats. Också för Stansviks gårds område har det
planlagts en småskalig bastuby. Om det hittas en förening eller ett företag som kan driva verksamheten där, är det möjligt att anlägga en vinterbadplats på platsen.
Det skulle också gå att anlägga en vinterbadplats på den nuvarande
badstranden i Uppby på Degerö. Omklädningsrummen där är dock inte
planerade för vinterbruk, de har ingen uppvärmning och ingen vintervattenledning. En brygga som är lämplig för vinterbad skulle kunna placeras i badstrandens norra hörn, och då blir avståndet från omklädningsrummen till bryggan ungefär 50–60 meter. En försiktig kostnadskalkyl för bryggan med alla upphandlingar som hänför sig till vinterbadet är 70 000–100 000 euro. Utöver bryggan och de varma omklädningsrummen bör det på stranden anläggas en räddningsväg med vinterunderhåll för utryckningsfordon. För detta finns i detta nu inget reserverat anslag.
De övriga alternativ som föreslås i motionen innebär helt klart utmaningar. Det är inte särskilt lätt att ta sig till Jollas från andra delar av
Degerö. I Turholm och Hästnässund är det svårt att bygga den tillgängliga räddningsväg med vinterunderhåll som en vinterbadplats kräver.
Staden har skidspår i Turholm som blir svårare att upprätthålla om där
anläggs en vinterbadplats. Friluftsstråken i Hästnässund är i sin tur så
smala att det skulle bli nödvändigt att bredda dem.
Svaret överensstämmer med utlåtandena från kultur- och fritidsnämnden och stadsmiljönämnden.
Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.
Föredragande
Stadsstyrelsen
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Upplysningar
Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731
maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor
1

Valtuutettu Seija Muurisen aloite

Sökande av ändring
Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria
Stadsfullmäktige 05.05.2021 § 118
HEL 2020-011660 T 00 00 03

Beslut
På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731
maria.nyfors(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 19.04.2021 § 281
HEL 2020-011660 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731
maria.nyfors(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 02.02.2021 § 43
HEL 2020-011660 T 00 00 03
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Lausunto
Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon:
Kaupunkiympäristölautakunta toteaa, että kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala vastaa liikuntapalvelujen järjestämisestä. Nykyisiä talviuintipaikkoja Helsingissä ylläpitävät pääasiassa yritykset, yhdistykset tai urheiluseurat yhteistyössä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalveluiden kanssa. Kaupunkiympäristön toimiala vastaa liikuntapalveluiden
kaavoittamisesta sekä yleisten alueiden suunnittelusta, rakentamisesta
ja ylläpidosta.
Laajasaloon Stansvikiin, Kruunuvuorenrannan läheisyyteen, on kaavoitettu saunakyliä, jotka mahdollistavat tulevaisuudessa myös talviuintipaikan varustamisen laitureilla, pukutiloilla ja avantotekniikalla.
Stansvikinrannan uimarannan länsipuolelle on kaavoitettu tontti
saunakylää varten. Tarkoitus on, että Kruunuvuorenrannan palveluyhtiö
rakentaa saunat asukkaiden käyttöön. Palveluyhtiö voi mahdollisesti
vuokrata tilaa myös ulkopuolisten käyttöön esimerkiksi kaupungin liikuntapalveluille tai urheiluseuroille. Tähän toimintaan on mahdollista liittää talviuintipaikka.
Stansvikin kartanon alueelle on kaavoitettu myös pienimuotoinen
saunakylä. Jos saunakylälle löytyy toimintaa pyörittävä yritys, yhdistys
tai urheiluseura, on saunakylän yhteyteen mahdollista perustaa varustettu talviuintipaikka.
Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot
Anu Kiiskinen, tiimipäällikkö: 310 38419
anu.kiiskinen(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 02.02.2021 § 11
HEL 2020-011660 T 00 00 03

Lausunto
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan näkemyksen mukaan avantouinti
on kannatettavaa virkistystoimintaa. Helsingissä on 12 seurojen ylläpitämää talviuintipaikkaa. Kaupunki toimii mahdollistajan roolissa ja
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vuokraa paikat talviuintiseuroille, jotka järjestävät talviuintitoimintaa jäsenilleen. Sopimuksista 11 on liikuntapalvelukokonaisuuden ja yksi
kaupunkiympäristön toimialan hallinnoima. Talviuintitoimintaa on esitelty lautakunnan kokouksessa 17.12.2019.
Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala on määrittelemässä vuoden 2021 aikana palvelustrategiatyön yhteydessä mitä palveluja tuotetaan itse,
missä palveluissa toimitaan kumppanina ja mahdollistajana sekä minkä
palveluiden tuottamiseen kaupunki ei osallistu. Yksi palvelu, joka tullaan arvioimaan liikuntapalvelukokonaisuuden palveluista, on talviuinti
ja miten kaupunki osallistuu sen mahdollistamiseen. Lautakunta
katsoo, että tämän arvioinnin jälkeen aloitteeseen voidaan ottaa kantaa.
Yksinkertaisimmillaan talviuintipaikka sisältää lämpimän pukusuojan,
avannon ja avantoon johtavat portaat. Talviuintipaikan ylläpitäjä, eli
palveluntarjoaja, vastaa talviuintipaikan turvallisuudesta. Palveluntarjoaja voi olla esimerkiksi kunta, seurakunta, yhdistys tai yritys. Palveluntarjoaja vastaa talviuintipaikan rakennusten, laitteiden, kulkureittien ja
varusteiden huollosta ja kunnossapidosta.
Laajasalossa ei ole tällä hetkellä seurojen ylläpitämää talviuintipaikkaa.
Virkistyspalveluita tarjoavan Villa Furuvikin uimarannan kupeessa on
mahdollista harrastaa talviuintia.
Liikuntapalvelukokonisuuden näkemyksen mukaan Tullisaareen ja Hevossalmeen esitetyissä vaihtoehdoissa on selkeitä haasteita. Talviuintipaikalle tulee toteuttaa esteetön kulku hälytysajoneuvoille, mikä tarkoittaa, että paikalle tulee järjestää talvikunnossapidettävä reitti.
Tullisaaressa on liikuntapalvelukokonaisuuden ylläpitämiä hiihtolatuja,
joiden ylläpito vaikeutuu, mikäli sinne perustetaan talviuintipaikka. Lupa
pukutilan sijoittamiseksi Tullisaaren arvokkaaseen kartanomiljöömaiseen ympäristöön voi myös olla haasteellista saada.
Hevossalmessa sijaitsevat ulkoilureitit ovat suurelta osin niin kapeita,
että niitä tulisi leventää hälytysajoneuvoja varten. Jollaksen saavutettavuus eri puolilta Laajasaloa ei ole erityisen hyvä.
Esitetyistä vaihtoehdoista Laajasalon uimarannalle voisi perustaa talviuintipaikan, mutta toteuttamiskelpoisin paikka talviuinnille on Kruunuvuorenrannassa, uuden tulevan uimarannan yhteyteen, jolloin talviuinnin vaatimukset voidaan ottaa huomioon jo suunnittelussa.
Laajasalon uimarannalla sijaitsevia pukutiloja ei ole suunniteltu talvikäyttöön, eikä pukutiloissa ole lämmitystä. Pukutiloihin ei myöskään
tule vettä talviaikaan. Rannalle tulisi toteuttaa talvikunnossapidettävä
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reitti hälytysajoneuvoja varten. Uimarannan viereisellä kuntoradalla on
liikuntapalvelukokonaisuuden ylläpitämä latu, joten talvikunnossapidettävä reitti rannalle tulisi suunnitella tämä huomioiden. Talviuinnille soveltuvan laiturin voisi sijoittaa uimarannan pohjoiskulmaan, jolloin matkaa pukutiloista laiturille tulisi noin 50–60 metriä. Varovainen kustannusarvio laiturille kaikkine talviuintiin liittyvine hankintoineen on noin 70
000 – 100 000 euroa.
Kruunuvuoreen rakennettava uimaranta sijaitsee Stansvikin alueen läheisyydessä, ja sen toteutus on aikataulutettu vuosille 2024–2025.
Käsittely
02.02.2021 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan
Esittelijä muutti esitystään siten, että viides kappale kuuluu seuraavasti:
Laajasalossa ei ole tällä hetkellä seurojen ylläpitämää talviuintipaikkaa.
Virkistyspalveluita tarjoavan Villa Furuvikin uimarannan kupeessa on
mahdollista harrastaa talviuintia.
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen yksimielisesti.
Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen
Lisätiedot
Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901
stefan.froberg(a)hel.fi
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§ 144
Den av ledamoten Jussi Chydenius väckta motionen om konstgräsplaner för stadsinvånarnas fria bruk
HEL 2020-012443 T 00 00 03

Beslut
På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731
maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor
1

Valtuutettu Jussi Chydeniuksen aloite

Sökande av ändring
Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
Beslutsförslag
Stadsfullmäktige betraktar motionen som slutbehandlad.
Föredragandens motiveringar
Ledamoten Jussi Chydenius och 17 andra ledamöter föreslår i sin motion att man ska lägga konstgräs på mindre planer, t.ex. intill skolorna,
och fritt låta stadsborna använda dem, utan reservering.
På femton konstgräsplaner som staden förvaltar har man reserverat
planen för allmänheten vardagar kl. 16–18 och veckoslut kl. 10–12. Det
finns lediga tider två eller tre dagar i veckan, på olika planer olika dagar. Utöver de tider som är avsedda för allmänheten kan man fritt använda planerna även då där inte pågår annan verksamhet.
När konstgräsplanerna är öppna för allmänheten har de vanligtvis utnyttjats tämligen sparsamt, med undantag av Tölö bollplan. Förutom att
bygga nya konstgräsplaner bör man fundera på hur allmänheten skulle
kunna anlita planerna mer effektivt. I nuläget anlitar allmänheten inte
planerna i så stor utsträckning att det skulle vara motiverat att anlägga
fler planer för allmänt bruk.
Om man anlägger fler konstgräsplaner inskränker det på nätverket av
naturliga isbanor, som har en stor efterfrågan. I synnerhet fotbollsplaPostadress
PB 1
00099 HELSINGFORS STAD
helsinki.kirjaamo@hel.fi

Besöksadress
Norra esplanaden 11-13
Helsingfors 17
http://www.hel.fi/stadsfullmaktige

Telefon
+358 9 310 1641
Telefax
+358 9 655 783

FO-nummer
0201256-6

Kontonr
FI0680001200062637
Moms nr
FI02012566

Helsingfors stad
Stadsfullmäktige

Protokoll

9/2021

389 (531)

Ärende/21
19.05.2021

ner med gummigranulat lämpar sig sämre för vintersport än konstgräsplaner med sand eller stenmjöl. Det krävs betydligt mer arbete för att
islägga konstgräsplaner som har gummigranulat.
Det kostar ungefär 70 000–200 000 euro att anlägga en mindre konstgräsplan, beroende på planens storlek, läge och typ av konstgräs. En
konstgräsplan med sand är något billigare och passar bättre för olika
friluftsändamål, medan sådana med gummigranulat passar bäst för fotboll.
Man bör inte flytta gamla konstgräsmattor till nya planer eftersom mattorna kan rivas i flytten. Mattornas livslängd är sju till tio år, varefter de
måste bytas ut på grund av slitage, och de kan inte flyttas till mindre
populära ställen.
Större planer på allmänna områden administreras vanligen av kulturoch fritidssektorn, medan planerna på skolgårdarna hör till fostransoch utbildningssektorn. Då en sektor konstaterar att en sandplan ska
göras om till konstgräs är det stadsmiljösektorn som utför ändringen,
inom ramen för disponibla anslag. För att anlägga konstgräsplaner
krävs sektorsövergripande samarbete, och det är viktigt att detta blir
mer smidigt. Det ska vara alla sektorers gemensamma mål att främja
motionering.
I rörlighetsprogrammet, som är ett av stadsstrategins spetsprojekt, har
man ställt upp ett mål om att öka möjligheten att motionera på skolgårdar. Man har gjort en omfattande utredning om i vilket skick redskap
och utrustning på skolgårdarna är, och omständigheterna för motion
har med ett särskilt anslag förbättrats på tio skolgårdar åren 2019–
2020. En plan för att upprätthålla och förbättra gårdarna mer långsiktigt
är under beredning.
Svaret stämmer överens med utlåtandena från kultur- och fritidsnämnden och stadsmiljönämnden.
Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731
maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor
1
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Sökande av ändring
Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria
Stadsfullmäktige 05.05.2021 § 119
HEL 2020-012443 T 00 00 03

Beslut
På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731
maria.nyfors(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 26.04.2021 § 302
HEL 2020-012443 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.
19.04.2021 Pöydälle
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731
maria.nyfors(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus
4.3.2021
HEL 2020-012443 T 00 00 03

Lausunto
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Kaupunkiympäristön toimialan rakennukset ja yleiset alueetpalvelukokokonaisuus antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:
Hiekkakenttien muuttaminen tekonurmikentiksi
Rakennukset ja yleiset alueet-palvelukokokonaisuus toteuttaa toiminnallisia hankkeita, kuten hiekkakenttien muuttaminen tekonurmikentiksi,
käyttäjätoimialojen ilmaiseman tarpeen perusteella. Tekonurmikenttien
tarpeen määrittely tapahtuu kasvatuksen ja koulutuksen sekä kulttuurija vapaa-ajan toimialojen toimesta.
Toimialojen näkökulmia tekonurmikenttiin
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on käsitellyt 02.02.2021 pitämässään
kokouksessa valtuutettu Jussi Chydeniuksen ym. valtuustoaloitetta tekonurmien rakentamiseksi kaupunkilaisten vapaaseen käyttöön. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöydälle.
Tällä hetkellä tekonurmikenttien tarpeesta käydään kulttuuri- ja vapaaajan toimialan (KUVAn) sisäistä keskustelua. Kaikkien kenttien käyttöaste ei ole niin korkea, että uusien kenttien rakentaminen olisi välttämättä perusteltua. Tekonurmikentän rakentaminen kaventaa helposti
potentiaalista luonnonjääkenttäverkkoa, jolle varsinkin taas kuluvana
talvena on ollut merkittävää kysyntää. Lisäksi tekonurmikentät lisäävät
painetta liikunnan ja ulkoilun investointi- sekä käyttömäärärahojen kasvattamista kohtaan.
Tekonurmikenttiä suunniteltaessa tulee ottaa huomioon jo olemassa
olevan kentän käyttäjien tarpeet ja punnita sitä, että lisääkö tekonurmen asentaminen ihmisten liikkumista vai käykö peräti päinvastoin.
Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan (KASKOn) näkökulmasta koulupihojen kenttä voidaan toteuttaa, jos:
 oppilaat ovat toivoneet tätä pihavarusteiden määrittelyä koskevassa
osallistumismenettelyssä
 toivotut toiminnalliset elementit sekä kenttä mahtuvat - oppilaiden ja
toiminnan tavoitteita priorisoidaan
 kenttä mahtuu pihalle
 koulun välittömässä läheisyydessä ei ole kenttää
 rakennushistorialliset arvot sallivat sen myös (kaupunginmuseo
puoltaa)
 kenttä voidaan toteuttaa turvallisesti (ei synny katvealueita tai alueita, joissa esim. kiusaaminen on mahdollista)
 maasto-olosuhteet sallivat
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 toteutus on kustannustehokasta ekologista (linjassa kaupungin ympäristötavoitteiden kanssa)

Mikäli tekonurmeen päädytään, tulee määritellä, tehdäänkö hiekka- vai
kumirouhetekonurmea. Alusta ratkaisee, millaiseen urheiluun kenttää
voidaan käyttää. Alustaratkaisua ei näiden kahden välillä voi tehdä ns.
monilajiperiaatteella, vaan kumirouhe on jalkapalloilun alusta ja hiekkatekonurmi soveltuu vapaa-ajankäyttöön. Hiekkatekonurmi on alustaksi
asennettuna n. 15 % edullisempi vaihtoehto. Kumirouhekentän vuosittaiset huoltokustannukset ovat kaksinkertaiset hiekkatekonurmeen verrattuna.
Molemmat alustaratkaisut ovat kiinteistön ylläpidon ja siivoamisen kannalta haasteellisia kantautuvuutensa vuoksi, mutta kumirouhe on todettu huomattavasti kantautuvammaksi. Kumirouheeseen liittyy sisätiloihin
kantautuessaan myös ominaishajua, mikä saatetaan kokea häiritseväksi. Kumirouheen voimakas kantautuvuus aiheuttaa myös itse alustalle suurempia muutoksia, minkä johdosta alusta tarvitsee tiheämmällä välillä huoltoa ja täyttöä.
Yhteenveto
Kun kyseessä on yleisellä, esimerkiksi puistoalueella oleva kenttä, KUVA määrittelee muutoksen tarpeen edellä mainittuihin näkökulmiin nojaten. Kun kyseessä on koulukiinteistöllä oleva kenttä, Kasko määrittelee muutoksen tarpeen edellä mainittuihin näkökulmiin nojaten. Mikäli
käyttäjätoimialat toteavat hiekkakentän muutoksen tekonurmikentäksi
tarpeelliseksi ja ilmaisevat tarpeen kaupunkiympäristön toimialalle sovittujen menettelyjen mukaisesti, kaupunkiympäristön toimiala käynnistää hankkeen käytettävissä olevan määrärahojen puitteissa.
Lisätiedot
Sanna Rautajärvi, asiakaspäällikkö, puhelin: 310 32554
sanna.rautajarvi(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 16.02.2021 § 16
HEL 2020-012443 T 00 00 03

Lausunto
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa, että tekonurmialueiden ja kenttien rakentaminen on lähtökohtaisesti positiivinen ja kannatettava
asia. Paremmat fasiliteetit kannustavat kaupunkilaisia liikkumaan ja koPostadress
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keilemaan erilaisia urheilulajeja, tekonurmet ehkä ennen kaikkea pelaamaan jalka- ja pesäpalloa.
Helsingin kaupunki hallinnoi tällä hetkellä yhteensä 30 tekonurmikenttää, jotka ovat varsin suosittuja. Suurin osa tekonurmikenttien käyttövuoroista on jaettu kaupungin urheiluseuroille, jotka käyttävät kenttien
tehokkaasti. Seuroihin kuulumattomille kuntalaisille on puolestaan varattu 15:ltä kaupungin hallinnoimalta tekonurmikentältä matalankynnyksen ja vapaaseen käyttöön tarkoitettuja yleisövuoroja arkisin klo 16─18
ja viikonloppuisin klo 10─12. Niitä on noin 2─3 päivänä viikossa, ajoitettuna eri viikonpäiville. Silloin kun tekonurmikentillä ei ole muuta toimintaa ne ovat myös vapaasti käytettävissä. Yleisövuorojen aikana
kentät ovat kuitenkin olleet pääosin varsin matalalla käytöllä Töölön
Pallokenttää lukuun ottamatta. Uusien tekonurmikenttien rakentamisen
rinnalla tulisi pohti keinoja yleisövuorojen käytön tehostamiseksi.
Tekonurmialueiden lisäämiseen liittyy lisäksi haasteita. Ensinnäkin pienten tekonurmikenttien rakentamiskustannukset ovat noin 70
000─200 000 euroa kentän koosta ja sijainnista riippuen. Tällaisten
kenttien ylläpitämisestä syntyy käyttökustannuksia noin 1 000─2 000
euroa/vuosi.
Toiseksi vanhojen tekonurmimattojen siirtäminen toisilta kentiltä ei ole
lähtökohtaisesti kannatettava ajatus. Mattojen käyttöikä on keskimäärin
seitsemästä kymmeneen vuotta, jonka jälkeen ne tulisi kulumisesta
johtuen uusia, eikä siirtää vähemmän tärkeinä pidetyille alueille. Lisäksi
mattojen siirtämisessä merkittävänä käytännön riskinä on niiden repeäminen ja tätä kautta muuttuminen käyttäjille vaarallisiksi.
Kolmanneksi varsinkin jalkapallon tarpeisiin viime vuosina rakennetut
kumirouhetekonurmikentät sopivat hiekkatekonurmi- ja kivituhkakenttiä
heikommin talviurheilun tarpeisiin. Näiden jäädyttäminen esimerkiksi
vaatii runsaasti enemmän työtunteja.
Pienempiä kenttiä koulujen läheisyydessä ja puistoalueilla hallinnoivat
pääasiassa kasvatuksen ja koulutuksen sekä kaupunkiympäristön toimiala. Kaupunkistrategian kärkihankkeena toteutettavassa liikkumisohjelmassa on asetettu tavoite koulupihojen liikunnallisuuden lisäämisestä. Koulupihojen ja pihoilla olevien välineiden ja varusteiden kunto on
selvitetty kattavasti eri tietolähteitä hyödyntäen. Vuosina 2019─2020
kymmenen koulupihan liikkumisolosuhteita parannettiin erillismäärärahalla. Valmistelussa on pitkäjänteisempi suunnitelma pihojen kunnon ja
ylläpidon parantamiseksi. Asian eteenpäin viemiseksi on tärkeää parantaa yhteistyötä kaupunkiympäristön, kasvatuksen ja koulutuksen,
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan sekä Staran välillä. Tämä on välttämätöntä, koska kenttien maa-alueet ovat eri toimialojen hallinnoimia ja
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myös toteutuksessa tarvitaan yhteistyötä yli toimialarajojen. Liikunnallisuuden edistämisen tulee myös olla kaikkien hallintokuntien yhteinen
tavoite.
Liikunta-alueiden ja -puistojen investointisuunnitelmassa ei ole varauduttu esitettyyn koulujen kenttien uusimiseen. Näiden investointimäärärahojen viime vuosien niukkuuden vuoksi, liikuntapalvelukokonaisuuden omia tekonurmikenttiä ei ole pystytty uusimaan sillä aikataululla kuin olisi ollut niiden käyttökunto huomioon ottaen tarpeellista.
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää tärkeänä, että vuodelle 2022 liikunnan investointimäärärahoja lisätään.
Käsittely
16.02.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
Asian aikana kuultavana oli liikuntapaikkapäällikkö Petteri Huurre.
Vastaehdotus 1:
Jussi Chydenius: Poistetaan kappaleen 7 lopusta virke:
"Tätä edesauttaisi entistä toimivampi yhteistyö kaupunkiympäristön,
kasvatuksen ja koulutuksen, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan sekä
Staran välillä.”
ja korvataan seuraavalla:
"Asian eteenpäin viemiseksi on tärkeää parantaa yhteistyötä kaupunkiympäristön, kasvatuksen ja koulutuksen, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan sekä Staran välillä. Tämä on välttämätöntä, koska kenttien maaalueet ovat eri toimialojen hallinnoimia ja myös toteutuksessa tarvitaan
yhteistyötä yli toimialarajojen. Liikunnallisuuden edistämisen tulee
myös olla kaikkien hallintokuntien yhteinen tavoite."
Kannattaja: Sami Muttilainen
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi Jussi Chydeniuksen vastaehdotuksen 1 yksimielisesti.
Vastaehdotus 2:
Jussi Chydenius: Lisätään kappaleen 8 loppuun virke:
"Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää tärkeänä, että vuodelle 2022 liikunnan investointimäärärahoja lisätään.”
Kannattaja: Sami Muttilainen
1 äänestys
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JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Jussi Chydeniuksen vastaehdotuksen 2 mukaisesti muutettuna
Jaa-äänet: 5
Mika Ebeling, Arja Karhuvaara, Heimo Laaksonen, Otto Meri, Laura
Varjokari
Ei-äänet: 7
Jussi Chydenius, Simon Granroth, Sami Muttilainen, Terhi Peltokorpi,
Pauliina Saares, Johanna Sydänmaa, Niilo Toivonen
Tyhjä: 1
Nasima Razmyar
Poissa: 0
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi Jussi Chydeniuksen vastaehdotuksen 2 mukaan muutetun ehdotuksen äänin 5–7 (1 tyhjä).
02.02.2021 Pöydälle
Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen
Lisätiedot
Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791
petteri.huurre(a)hel.fi
Kimmo Isotalo, erityissuunnittelija, puhelin: 310 32342
kimmo.isotalo(a)hel.fi

Postadress
PB 1
00099 HELSINGFORS STAD
helsinki.kirjaamo@hel.fi

Besöksadress
Norra esplanaden 11-13
Helsingfors 17
http://www.hel.fi/stadsfullmaktige

Telefon
+358 9 310 1641
Telefax
+358 9 655 783

FO-nummer
0201256-6

Kontonr
FI0680001200062637
Moms nr
FI02012566

Helsingfors stad
Stadsfullmäktige

Protokoll

9/2021

396 (531)

Ärende/22
19.05.2021

§ 145
Den av ledamoten Otto Meri väckta motionen om främjande av principerna för fair play i motions- och idrottsföreningar
HEL 2020-013021 T 00 00 03

Beslut
Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731
maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor
1

Valtuutettu Otto Meren aloite

Sökande av ändring
Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
Beslutsförslag
Beslutet stämmer överens med förslaget.
Föredragandens motiveringar
Ledamoten Otto Meri och 19 andra ledamöter föreslår i sin motion att
staden främjar medvetenheten om principerna för fair play och följandet
av nämnda principer i verksamheten i motions- och idrottsföreningar
som får bidrag av staden.
Idealen och målen för fair play är ett etiskt regelverk som binder hela
idrottsgemenskapen och som grenförbunden har förbundit sig till från
och med år 2004. Att principerna för fair play följs har på Helsingfors
stad varit en förutsättning för beviljandet av bidrag för idrottsändamål
sedan år 2016. Förverkligandet av principerna följs upp i rapporteringen av ekonomin och verksamheten och med hjälp av slumpmässiga
uppföljningar.
Kultur- och fritidssektorn har under hösten 2020 inlett ett arbete för att
främja de etiska principerna i handlingssätten inom alla sammanslutningar som har beviljats bidrag. Målet är att fastställa vad de etiska
principerna betyder i sektorns bidragsverksamhet och hur de beaktas i
bidragen. Preciseringen av bidragsvillkoren tas upp för beslutsfattande
Postadress
PB 1
00099 HELSINGFORS STAD
helsinki.kirjaamo@hel.fi

Besöksadress
Norra esplanaden 11-13
Helsingfors 17
http://www.hel.fi/stadsfullmaktige

Telefon
+358 9 310 1641
Telefax
+358 9 655 783

FO-nummer
0201256-6

Kontonr
FI0680001200062637
Moms nr
FI02012566

Helsingfors stad
Stadsfullmäktige

Protokoll

9/2021

397 (531)

Ärende/22
19.05.2021

i kultur- och fritidsnämnden under det innevarande året. Samtidigt främjas medvetenheten om de etiska principerna med hjälp av kommunikation och utbildning.
Utöver sektorns gemensamma åtgärder främjar idrottsservicen medvetenheten om principerna för fair play i samverkan med Olympiska
kommittén. Olympiska kommittén håller på att färdigställa en webbutbildning med temat Ansvarsfull och trygg idrott för att öka föreningarnas
medvetenhet om etisk verksamhet. Målet är att varje tränare vid varje
idrottsförening avlägger webbutbildningen Ansvarsfull tränare.
Utöver preciseringen av bidragsvillkoren och utbildningarna är det meningen att kommunikationen och dialogen med föreningarna i fråga om
principerna för fair play ökas på olika forum. Idrottsservicen har diskuterat principerna med föreningarna bl.a. på årliga föreningsforum, föreningsparlamentets möten, föreningarnas utbildningsevenemang och
grupper på sociala medierna.
Svaret stämmer överens med kultur- och fritidsnämndens utlåtande.
Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731
maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor
1

Valtuutettu Otto Meren aloite

Sökande av ändring
Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria
Stadsfullmäktige 05.05.2021 § 120
HEL 2020-013021 T 00 00 03

Beslut
På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet.
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Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 21731
maria.nyfors(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 19.04.2021 § 280
HEL 2020-013021 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731
maria.nyfors(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 02.02.2021 § 12
HEL 2020-013021 T 00 00 03

Lausunto
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää aloitetta kannatettavana.
Urheiluyhteisön Reilun Pelin ihanteet ja tavoitteet on koko urheiluyhteisöä sitova eettinen ohjeisto ja vastuullisuustyön perusta. Se sisältää viisi pääperiaatetta:






Jokaisen tasavertainen mahdollisuus liikuntaan ja urheiluun
Vastuu kasvatuksesta
Terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen
Rehellisyys ja oikeudenmukaisuus
Luonnon kunnioittaminen ja kestävään kehitykseen pyrkiminen

Reilu Peli on suomalaisen liikunnan ja urheilun eettisten periaatteiden
asiakirja, johon lajijärjestöt ovat yhteisesti sitoutuneet vuodesta 2004
alkaen. Se pohjautuu olemassa olevaan lainsäädäntöön sekä erilaisiin
kansainvälisiin sopimuksiin ja säännöstöihin, kuten YK:n kestävän kePostadress
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hityksen tavoitteisiin 2030. Reilu Peli peilaa vahvasti myös olympismin
perusarvoja – kunnioitusta, ystävyyttä ja erinomaisuutta. (Liite 2.)
Urheiluyhteisön Reilun Pelin ihanteiden ja tavoitteiden noudattamisvelvoite on ollut vuodesta 2016 alkaen yksi liikunnan avustusten kriteereistä. Helsingin kaupunki edellyttää, että avustuksen saajat noudattavat
kaikessa toiminnassaan hyvän hallintotavan sekä Reilun Pelin edellä
mainittuja periaatteita. (Liikunnan avustusten hakuohje 2021, liikuntajaosto 27.10.2020, § 30) Seuroja tiedotetaan vuosittain avustusten
myöntämisen periaatteista ja avustuskohtaisista kriteereistä liikunnan
avustusten www-sivuilla, sähköpostitse sekä avustusinfotilaisuuksissa.
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla käynnistettiin syksyllä 2020 liikunta-,
kulttuuri ja nuorisopalveluiden yhteinen työ eettisten periaatteiden edistämiseksi avustusta saavien yleishyödyllisten yhteisöjen toimintatavoissa. Kaikille avustuksen saajille tiedotettiin, että Helsingin kaupungin
kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala kehittää avustustoimintaa ja haluaa tuoda paremmin esille eettisten periaatteiden merkityksen. Avustuksen
saajilta kerättiin marraskuussa kyselyllä tietoa siitä, miten toiminnassa
on huomioitu eettisistä näkökulmista toiminnan fyysinen ja psyykkinen
turvallisuus, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus, hallinto ja talous, kestävä
kehitys ja ilmastonmuutoksen torjuminen sekä tietosuoja. Lisäksi
kysyttiin, onko avustettava yhteisö määritellyt omat eettiset periaatteet
toiminnalleen.
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan avustustoiminnasta vastaavat kumppanuusyksiköt kokoontuivat joulukuussa 2020 yhteiseen työpajaan,
jonka tarkoituksena oli määrittää, mitä eettiset periaatteet tarkoittavat
osana kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan avustustoimintaa sekä miten
eettiset periaatteet huomioidaan avustustoiminnassa. Yhteisen työskentelyn pohjalta tehdään päätösehdotukset lautakunnalle vuonna
2021 avustusperiaatteiden tarkentamisesta sekä edistetään käytännön
toimenpiteitä eettisten periaatteiden edistämiseksi viestinnän ja koulutuksen avulla sekä avustushaun yhteydessä. Avustuksen myöntäjän
ja saajan suhde perustuu jatkossakin luottamukseen ja vastuu toiminnan eettisyydestä on ensisijaisesti toimijoilla itsellään. Eettisten periaatteiden toteutumista seurataan talouden ja toiminnan seurannan, raportoinnin ja satunnaisseurannan keinoin.
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan yhteisten toimenpiteiden lisäksi liikuntapalvelukonaisuus on käynyt Olympiakomitean edustajien kanssa
keskustelua siitä, miten seurojen eettisten periaatteiden mukaista toimintaa sekä tietoisuutta asiasta voitaisiin yhteistyössä edistää. Käytännön toimenpiteenä on käyty läpi kaupungin mahdollisuutta hyödyntää
Olympiakomitean valmistumassa olevan Vastuullisen ja turvallisen urheilun verkkokoulutusta osana Reilun Pelin periaatteiden mukaisen toPostadress
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iminnan edistämistä. Vastuullisen ja turvallisen urheilun verkkokoulutusta ollaan ottamassa Olympiakomitean ja lajijärjestöjen toimesta
vaiheittain käyttöön vuonna 2021 (Liite 3). Ensimmäisenä osa-alueena
lajijärjestöt ja seurat tulevat suunnitelmien mukaan ottamaan käyttöön
Vastuullinen valmentaja -koulutuksen. Tavoitteena on, että jokaisen
seuran jokainen valmentaja suorittaa verkkokoulutuksen. Koulutuksella
lisätään seurojen tietoisuutta vastuullisesta ja Reilun Pelin periaatteiden mukaisesta toiminnasta.
Avustusehtojen ja -kriteerien tarkentamisen sekä kouluttamisen lisäksi
myös tämän aihekokonaisuuden viestintää ja siitä seurojen kanssa
käytävää keskustelua on tarkoitus lisätä eri foorumeilla. Liikuntapalvelukokonaisuus on keskustellut eettisistä periaatteista seurojen kanssa kahden viime vuoden aikana mm. vuosittaisissa seurafoorumeissa,
seurojen koulutustilaisuuksissa, seuraparlamentin kokouksissa sekä Liikuntaseurat Helsingissä -Facebook-ryhmässä, jossa on tällä hetkellä
mukana yli 350 jäsentä (helsinkiläisiä seuratoimijoita, järjestöjen edustajia ja kaupungin yhdistysyhteistyötä tekeviä työntekijöitä).
Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen
Lisätiedot
Tuuli Salospohja, liikuntapalvelupäällikkö, puhelin: 310 87500
tuuli.salospohja(a)hel.fi
Taina Korell, yksikön päällikkö, puhelin: 310 38038
taina.korell(a)hel.fi
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§ 146
Den av ledamoten Amanda Pasanen väckta motionen om avgiftsfria
menstruationsskydd för unga och mindre bemedlade
HEL 2020-010631 T 00 00 03

Beslut
På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor
1
2

Valtuutettu Amanda Pasasen aloite
Lausunto, Nuorisoneuvosto, 21.12.2020

Sökande av ändring
Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
Beslutsförslag
Stadsfullmäktige betraktar motionen som slutbehandlad.
Föredragandens motiveringar
Ledamoten Amanda Pasanen och 23 andra ledamöter föreslår i sin
motion att staden utreder möjligheterna att erbjuda avgiftsfria menstruationsskydd för unga och mindre bemedlade.
Stadsstyrelsen konstaterar att det inte är ändamålsenligt att erbjuda
avgiftsfria hygienartiklar i enlighet med förslaget i motionen. I lagen om
utkomststöd (1412/1997) föreskrivs om förutsättningarna för beviljande
av grundläggande utkomststöd. Rätten till utkomststöd fastställs utgående från vistelsen i Finland och gäller var och en som är i behov av
stöd och inte kan få sin utkomst genom förvärvsarbete, verksamhet
som företagare, med hjälp av andra förmåner som tryggar utkomsten,
genom andra inkomster eller tillgångar, genom omvårdnad från en sådan persons sida som är försörjningspliktig gentemot den som saken
gäller eller på något annat sätt. Kostnaderna för hygienartiklar, bl.a.
menstruationsskydd, ingår i utkomststödet som beviljas av Folkpensionsanstalten (FPA).
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Enligt vedertagen praxis inom skol- och studerandehälsovården delas
enstaka menstruationsskydd ut till studerande i akuta situationer.
Social- och hälsovårdsnämnden, fostrans- och utbildningsnämnden
samt ungdomsrådet har gett utlåtanden i ärendet. Svaret är samstämmigt med social- och hälsovårdsnämndens utlåtande. Fostrans- och
utbildningsnämnden har med rösterna 6-0, 7 blanka, uppmanat sektorn
att omedelbart starta ett begränsat försök med utdelning av avgiftsfria
menstruationsskydd i grundläggande utbildningen, gymnasierna och
läroanstalterna på andra stadiet. Det är dock inte ändamålsenligt att
starta försök i fråga om förmånerna som ingår i det grundläggande utkomststödet.
Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor
1
2

Valtuutettu Amanda Pasasen aloite
Lausunto, Nuorisoneuvosto, 21.12.2020

Sökande av ändring
Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria
Stadsfullmäktige 05.05.2021 § 121
HEL 2020-010631 T 00 00 03

Beslut
På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi
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Kaupunginhallitus 26.04.2021 § 303
HEL 2020-010631 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.
Käsittely
26.04.2021 Ehdotuksen mukaan äänestyksin
Vastaehdotus:
Reetta Vanhanen: Poistetaan seuraavat kohdat:
“Kaupunginhallitus toteaa, että aloitteessa ehdotettu hygieniatarvikkeiden tarjoaminen maksutta ei ole tarkoituksenmukaista.”
“Perustoimeentulotukeen sisältyvien etuuksien osalta ei ole kuitenkaan
tarkoituksenmukaista aloittaa kokeiluja.”
Kappaleen 6 jälkeen lisäys:
"Kaupunginhallitus kannattaa maksuttomien kuukautisvälineiden erilaisten jakelumahdollisuuksien kartoittamista nuorille ja vähävaraisille.
Kaupunginhallitus kannattaa rajatun kokeilun käynnistämistä maksuttomien kuukautisvälineiden jakamisesta perusopetuksessa ja toisen
asteen oppilaitoksissa vuoden 2022 talousarvion puitteissa.”
Kannattaja: Anna Vuorjoki
äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Reetta Vanhasen vastaehdotus
Jaa-äänet: 7
Otto Meri, Pia Pakarinen, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Wille
Rydman, Daniel Sazonov, Jan Vapaavuori
Ei-äänet: 7
Veronika Honkasalo, Nasima Razmyar, Anni Sinnemäki, Reetta Vanhanen, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar
Tyhjä: 1
Tomi Sevander
Kaupunginhallitus päätti hylätä ehdotuksen äänin 7 – 7 (1 tyhjä). Puheenjohtajan ääni ratkaisi päätökseksi tulleen ehdotuksen.
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19.04.2021 Pöydälle
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 09.02.2021 § 22
HEL 2020-010631 T 00 00 03

Lausunto
Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle Amanda Pasasen valtuustoaloitteesta maksuttomien kuukautisvälineiden tarjoamisesta nuorille ja vähävaraisille. Tämän
lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta kehoittaa toimialaa käynnistämään välittömästi rajatun kokeilun maksuttomien kuukautisvälineiden jakamisesta perusopetuksessa, lukioissa ja toisen asteen oppilaitoksissa.
Aloitteessa on tartuttu tärkeään asiaan tyttöjen yhdenvertaisuuden
näkökulmasta. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla käsitellään perusopetuksessa ja toisella asteella opetussuunnitelmien mukaisesti mm.
terveystiedon ja biologian tunneilla ikäkauteen liittyvää kasvua, terveyden osa-alueiden ja arjen terveystottumuksien tuntemusta ja niiden
merkityksen pohtimista sekä seksuaalikasvatusta. Lisäksi opetuksessa
perehdytään tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioihin ja tarkastellaan yhteiskuntaa tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisen näkökulmista. Opetussuunnitelmien ja tutkinnon perusteissa korostetaan aktiiviseksi kansalaiseksi kasvamista ja opetuksessa pyritään vahvistamaan
havaittuihin epäkohtiin puuttumista. Vaikka kuukautisköyhyyteen ratkaisun tarjoaminen ei kuulu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tehtäviin, paneudutaan opetuksessa naisten ja miesten väliseen tasa-arvoon,
yhdenvertaisuuteen ja yhteiskunnan toimintaan. Oppijoita ohjataan tarttumaan epäkohtiin, tekemään aloitteita ja kehittämään toimintaa yhteiskunnassa tasa-arvoisempaan suuntaan.
Aloitteessa kuvattu huoli kuukautisköyhyydestä on aiheellinen. Osalla
oppilaista ja opiskelijoista ei ole varaa hankkia sellaisia kuukautisvälineitä, joita he haluaisivat käyttää. Aloitteessa ehdotetaan, että maksuttomia kuukautisvälineitä jaettaisiin nuorille ja vähävaraisille. Aloitteen
mukaan kuukautisvälineiden tarjoamisessa tulisi huomioida käyttäjien
henkilökohtaiset valinnat. Helsingissä oli 13−29-vuotiaita nuoria naisia
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vuonna 2019 lähes 80 000. Mikäli ilmaisia kuukautisvälineitä jaettaisiin
kaikille heille, olisivat vuosikustannukset useamman miljoonaa euroa.
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan mielestä ilmaisten kuukautisvälineiden jakaminen kaikille nuorille ei ole tarkoituksenmukaista. Lautakunnan mielestä mahdolliset ilmaiset kuukautisvälineet tulisi kohdentaa
vain vähävaraisille nuorille.
Ilmaisten kuukautisvälineiden jakaminen nuorille ja vähävaraisille vähentäisi kuukautisköyhyyttä, mutta edellyttäisi resursointia monipuolisten kuukautisvälineiden hankinnan, varastoinnin ja jakelun suhteen. Ilmaisten kuukautisvälineiden jakaminen edellyttäisi myös henkilöresursseja. Jakelun järjestämisessä tulisi huomioida asian henkilökohtaisuus ja jakelu tulisi järjestää riittävän yksityisessä tilassa.
Koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa jaetaan opiskelijoille äkillisissä,
akuuteissa tilanteissa yksittäisiä kuukautisvälineitä, mutta säännöllinen
kuukautisvälineiden jakaminen edellyttäisi suurempaa resursointia ja
koordinointia. Vaihtoehtona voisi olla jakaa kuukautisvälineitä automaatista, jolloin voi olla haastavaa varmistaa kuukautisvälineiden riittävä
valikoima automaatissa sekä automaatin ylläpito. Mikäli kuukautisvälineitä jaettaisiin kouluissa tai oppilaitoksissa, jakelu tulisi turvallisuussyistä kohdentaa ainoastaan koulun tai oppilaitoksen omille oppijoille. Lisäksi tulisi päättää, jaetaanko kuukautisvälineitä kotikunnan vai opiskelupaikan perusteella. Ilmaisia kuukautisvälineitä tulisi joka tapauksessa jakaa muuallakin kuin kouluissa ja oppilaitoksissa, koska jakelun tulisi tavoittaa kaikki kaupungin nuoret ja vähävaraiset. Jakelun
järjestäminen usean tahon toimesta vaikeuttaisi jakeluun liittyvää kokonaiskoordinointia.
Koulujen ja oppilaitosten sijaan kuukautisvälineitä voisi jakaa Skotlannin tavoin esimerkiksi apteekeissa, joista välineiden saanti hoituisi vaivattomasti. Yksi vaihtoehto kuukautisköyhyyden kitkemiseksi olisi myös
monien muiden maiden tavoin siirtää kuukautisvälineet farmakologisten
tuotteiden kategoriaan ja näin muuttaa 24 prosentin arvonlisävero
alennettuun kymmenen prosentin verokantaan. Tämä edellyttäisi kuitenkin lakialoitetta arvonlisäveron alentamisesta ja kannatusta aloitteelle.
Kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa, että ilmaisten kuukautisvälineiden jakaminen kouluissa ja oppilaitoksissa edellyttäisi kuukautisvälineiden hankintaan, varastointiin ja jakeluun liittyvää resursointia sekä tarkoituksenmukaisia tiloja. Kasvatus- ja koulutuslautakunnan mielestä ilmaisten kuukautisvälineiden jakaminen olisi tarkoituksenmukaisempaa
toteuttaa esimerkiksi apteekeissa.
Käsittely
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09.02.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
Vastaehdotus:
Fatim Diarra: Kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa seuraavan
lausunnon kaupunginhallitukselle Amanda Pasasen valtuustoaloitteesta maksuttomien kuukautisvälineiden tarjoamisesta nuorille ja vähävaraisille. Tämän lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta kehoittaa toimialaa käynnistämään välittömästi rajatun kokeilun maksuttomien kuukautisvälineiden jakamisesta perusopetuksessa, lukioissa ja toisen asteen
oppilaitoksissa.
Kannattaja: Kirsi Pihlaja
1 äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle Amanda Pasasen valtuustoaloitteesta
maksuttomien kuukautisvälineiden tarjoamisesta nuorille ja vähävaraisille. Tämän lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta kehoittaa toimialaa
käynnistämään välittömästi rajatun kokeilun maksuttomien kuukautisvälineiden jakamisesta perusopetuksessa, lukioissa ja toisen asteen
oppilaitoksissa.
Jaa-äänet: 0
Ei-äänet: 6
Samuel Adouchief, Fatim Diarra, Emma Kari, Johanna Laisaari, Hannu
Oskala, Kirsi Pihlaja
Tyhjä: 7
Ted Apter, Martina Harms-Aalto, Ville Jalovaara, Pia Kopra, Dani Niskanen, Matias Pajula, Pia Pakarinen
Poissa: 0
Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi Fatim Diarran vastaehdotuksen äänin 6–0. Tyhjää äänesti 7.
Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen
Lisätiedot
Heidi Halkilahti, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 22889
heidi.halkilahti(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 19.01.2021 § 13
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Lausunto
Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon valtuutettu Amanda Pasasen ja 23 muun valtuutetun valtuustoaloitteesta koskien maksuttomien kuukautisvälineiden tarjoamista
nuorille ja vähävaraisille:
"Valtuustoaloitteessa vaaditaan, että Helsinki selvittää mahdollisuutta
tarjota maksuttomia kuukautisvälineitä nuorille sekä kaikille itsensä vähävaraisiksi kokeville. Aloitteen mukaan kuukautisiin liittyvään kuukautisköyhyyteen ja taloudelliseen epätasa-arvoon on tärkeää puuttua. Ilmaisia kuukautisvälineitä tulisi olla tarjolla kouluissa ja terveyskeskuksissa.
Kuukautisköyhyydestä puhuttaessa (englanniksi period poverty) viitataan tilanteeseen, jossa terveyssiteiden ja tamponien osto voi lohkaista
suuren osan viikon käyttövaroista, varsinkin jos samassa taloudessa
asuu useampi nainen.
Skotlanti on ensimmäinen kansakunta, jossa jaetaan kaikille naisille ilmaisia kuukautissiteitä ja tamponeja. Skotlannissa ilmaiset kuukautisvälineet ovat haettavissa apteekeista, monitoimitaloista tai nuorisokerhoista.
Eduskunnassa tehtiin vuonna 2017 lakialoite kuukautisvälineiden arvonlisäveron alentamisesta, mutta lakialoite ei edennyt. Suomessa kuukautisvälineet kuuluvat 24 prosentin arvonlisäverokantaan. Esimerkiksi lääkkeet kuuluvat alennettuun kymmenen prosentin verokantaan.
EU:n arvonlisäverodirektiivi mahdollistaa kuukautisvälineiden verottamisen alennetussa farmakologisten tuotteiden kategoriassa. Kuukautisvälineet on siirretty alennettuun arvonlisäverokantaan ainakin Ranskassa ja Isossa-Britanniassa.
Kuukautisvälineiden hinnat vaihtelevat tuotteesta ja kaupasta riippuen.
Kahdenkymmenen tamponin paketti maksaa kahdesta viiteen euroa, ja
paketti kuukautissiteitä noin saman verran. Kuukuppi maksaa noin 25
euroa, ja sitä voi käyttää useamman vuoden. Karkeana arviona voidaan edellä mainitun perusteella käyttää noin viiden euron kustannusta
kuukausittain per henkilö. Vuonna 2019 Helsingissä oli 12–25-vuotiaita
naisia 52 229. Mikäli kaikille helsinkiläisille 12−25-vuotiaille naisille jaettaisiin maksuttomia kuukautissiteitä ja tamponeja edellä mainitulla kuukausikululla, kustannukset olisivat vuodessa yhteensä noin kolme miljoonaa euroa. Kustannusarvio ei sisällä kuukupin käytön kustannusarviota eikä itsensä vähävaraiseksi kokevien yli 25-vuotiaiden naisten
kuukautisvälineiden kustannusarviota.
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Helsingin kaupungin kaikilla toimialoilla on mahdollisuus tilata arvolisäverottomia terveyssiteitä sekä tamponeja HUS Logistiikan kautta. Varastotilausjärjestelmästä tilattuna hinnat ovat seuraavat: kuukuppia ei
ole valikoimassa, terveyssidepakkaus (halvin) 1,04 euroa (sisältää 20
kappaletta siteitä) ja tamponipakkaus 1,10 euroa pakkaus (sisältää 16
kappaletta tamponeja). Mikäli kaikille helsinkiläisille 12−25-vuotiaille
naisille jaettaisiin maksuttomia kuukautisvälineitä edellä mainitulla kuukausikululla, kustannukset olisivat vuodessa yhteensä noin 690 000
euroa. Tämä kustannusarvio ei sisällä itsensä vähävaraiseksi kokevien
yli 25-vuotiaiden naisten kuukautisvälineiden kustannusarviota eikä kuukautisvälineiden jakeluun liittyviä henkilöresurssi- ja tilakustannuksia.
Vuoden 2021 talousarviossa ei ole varattu rahaa ilmaisten kuukautisvälineiden jakamiselle.
Toimeentulotukilaissa (1426/1997) säädetään perustoimeentulotuen
myöntämisen edellytykset ja oikeus siihen määräytyy Suomessa
oleskelun perusteella. Perustoimeentulotuki koskee jokaista tuen tarpeessa olevaa, joka ei voi saada toimeentuloa ansiotyöllään, yrittäjätoiminnallaan, toimeentuloa turvaavilla muilla etuuksilla, muilla tuloillaan
tai varoillaan, häneen nähden elatusvelvollisen henkilön huolenpidolla
tai muulla tavalla. Kansaneläkelaitoksen (Kela) myöntämään perustoimeentulotukeen sisältyy hygieniatarvikkeiden kustannukset, joten Kelasta ja kunnista ei erikseen myönnetä vähävaraisille toimeentulotukea
kuukautisvälineisiin.
Terveysasemien perustehtävänä on huolehtia kiireellisestä ja kiireettömästä avosairaanhoidosta ja siihen liittyvästä terveyden edistämisestä
samoin kuin aikuisten terveysneuvonnasta, perusterveydenhuollon mielenterveystyöstä ja opiskelijoiden sairaanhoidosta sekä seksuaali- ja
lisääntymisterveyteen liittyvästä neuvonnasta. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon tehtävänä on oppilaiden terveydenhoito, terveysneuvonta, lakisääteisiin ja tarpeellisiin erikoistutkimuksiin ohjaaminen, koulujen
terveydellisten olojen valvonta sekä koko kouluyhteisön hyvinvoinnin,
terveyden ja turvallisuuden edistäminen. (Terveydenhuoltolaki
1326/2010.)
Kouluissa ja oppilaitoksissa on yksittäisiä kuukautisvälineitä annettavana äkillisissä tilanteissa oppilaille, joilla ei ole mukana omia kuukautisvälineitä ja kuukautiset alkavat kesken koulupäivän. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon tehtävänä ei ole maksuttomien kuukautisvälineiden
tarvikejakelu, eikä sitä ole mahdollista terveydenhoitajan kautta toteuttaa.
Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että ilmaisten kuukautisvälineiden
jakaminen terveysasemilla ja koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa nuorille ja vähävaraisille ei kuulu terveydenhuoltolain mukaisiin terveysaPostadress
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semien ja koulu- ja opiskeluterveydenhuollon perustehtäviin. Sosiaalija terveyslautakunta toteaa, että kansallinen päätös eduskunnassa kuukautisvälineiden arvolisäveron alentamisesta parantaisi sukupuolten
välistä tasa-arvoa, kun kuukautisvälineiden hinnan laskiessa naisille ja
tytöille kohdistuva kustannusrasite pienentyisi.
Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi
Kuukautisvälineiden kustannusten alentaminen mahdollisesti vähentäisi niin sanottua kuukautisköyhyyttä. Kuukautisvälineiden käyttö ja niiden riittävä vaihtaminen puhtaisiin, yhdistettynä hyvään intiimihygieniaan kuukautisten aikana, edistää terveyttä ja vahvistaa sosiaalista sekä
psyykkistä hyvinvointia."
Käsittely
19.01.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
Asiassa tehtiin seuraava vastaehdotus:
Vastaehdotus 1:
Jäsen Touko Niinimäki: Lisätään seuraava muotoilu ennen Terveys- ja
hyvinvointivaikutusten arviointi -otsikkoa olevan kappaleen loppuun:
"Lautakunta toteaa kuitenkin samalla myös, että aihe on tärkeä sukupuolien tasa-arvon sekä sosioekonomisen oikeudenmukaisuuden kannalta, ja toivoo Helsingin kaupungin kartoittavan vuonna 2021 tapoja
toteuttaa esimerkiksi koulu- ja/tai terveysasemakohtaista pilottia, jota
kokeiltaisiin vuoden 2022 talousarvioesityksen puitteissa."
Kannattaja: jäsen Katju Aro
Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös syntyi seuraavan äänestyksen
tuloksena:
1 äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 1 (jäsen Touko Niinimäki)
Jaa-äänet: 7
Tapio Bergholm, Leo Bergman, Cecilia Ehrnrooth, Sami Heistaro, Maritta Hyvärinen, Seija Muurinen, Karita Toijonen
Ei-äänet: 5
Katju Aro, Kati Juva, Touko Niinimäki, Reko Ravela, Sanna Vesikansa
Tyhjä: 1
Aleksi Niskanen
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Poissa: 0
Jäsen Touko Niinimäen vastaehdotus hävisi esittelijän ehdotukselle
äänin 5 - 7.
Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi asiasta esittelijän ehdotuksen mukaisen lausunnon.
Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Lisätiedot
Leena Turpeinen, terveys- ja päihdepalvelujen johtaja, puhelin: 310 52481
leena.turpeinen(a)hel.fi
Maarit Sulavuori, perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja, puhelin: 310 62401
maarit.sulavuori(a)hel.fi
Mervi Korpela, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 42683
mervi.korpela(a)hel.fi
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§ 147
Den av Sannfinländska fullmäktigegruppen väckta motionen om
tryggande av säkerheten vid och kvaliteten hos Helsingfors taxistationer
HEL 2020-011659 T 00 00 03

Beslut
På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Timo Lindén, stadssekreterare, telefon: 310 36550
timo.linden(a)hel.fi

Bilagor
1

Perussuomalaisten valtuustoryhmän ryhmäaloite

Sökande av ändring
Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
Beslutsförslag
Stadsfullmäktige betraktar motionen som slutbehandlad.
Föredragandens motiveringar
Sannfinländska fullmäktigegruppen föreslår i sin motion att Helsingfors
snabbt vidtar åtgärder för att trygga säkerheten vid och kvaliteten på
taxitjänsterna vid Helsingfors taxistationer och -områden. Bland annat
vissa taxichaufförer på Stationsplatsen har med sitt ljudliga och aggressiva uppförande orsakat otrygghet bland kunderna. Det har förekommit flera gräl- och till och med brottningssituationer mellan chaufförerna, vilket är ogynnsamt med tanke på Helsingfors rykte bland människor som besöker staden.
Taxistationerna som Helsingfors stad förvaltar över ligger på gatuområden som avses för allmän trafik. Taxistationer i allmänna områden är
jämlikt användbara för alla som har beviljats taxitrafiktillstånd.
Finavia och Helsingfors Hamn har ingått ett avtal med ett privat företag
om taxitrafikarrangemangen i områden som de förvaltar över. Det privata företaget har under en längre tid ansvarat för koordineringen och
det tekniska genomförandet av flygplatsens taxitrafik. Helsingfors
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Hamns avtal har tecknats från och med 1.7.2020 och det omfattar Skatuddens terminal och terminal T2 i Västra Hamnen. För att få trafikera
från de här taxistationerna måste taxiföretagaren ingå ett trafikeringsavtal med företagaren som förvaltar över taxistationerna. För tillträde till
taxistationen måste taxiföretagaren köpa en detektor till bilen och detektorn måste förses med en avgiftsbelagt separat körrätt. Verksamhetsmodellen förutsätter en bom med passerkontrollanordningar.
Olika slags port- och passerkontrollsystem lämpar sig dåligt för stationer som ligger bredvid körbanan. Detsamma gäller den i motionen
nämnda taxistationen på Stationsplatsen. Den trafikerade delen av Stationsplatsen har flera användningssyften. Via den löper bl.a. trafiken ut
ur Eliels parkeringsanläggning. Stationsplatsen är också område för
stationens angöringstrafik och tillåten också för andra bilar än taxibilar.
Taxistationernas problem har tillspetsats under de senaste åren i och
med revideringen av taxilagstiftningen. Stadsmiljösektorn har på hösten
deltagit i en av polisen sammankallad samordningsgrupp för att lösa de
praktiska problemen. Samordningsgruppen har bekantat sig med några
utmanande taxistationer i Helsingfors centrum. För att underlätta problemen har trafik- och gatuplaneringstjänsten utarbetat bl.a. alternativa
planeringslösningar för Stationsplatsen, som samordningsgruppen har
kommenterat. Utgående från kommentarerna och med den gemensamma uppfattningen som utgångspunkt utarbetas en plan för Stationsplatsens trafikarrangemang under år 2021. I den täta stadsmiljön
har man inte hittat någon snabb lösning på problemet. Lösningar utreds
per fall och alltid då det sker ändringar i trafikmiljön eller markanvändningen.
Stadsmiljönämnden har gett ett utlåtande i ärendet. Svaret stämmer
överens med utlåtandet.
Enligt 30 kap. 12 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en gruppmotion som undertecknats av mer än hälften av fullmäktigegruppens medlemmar och som har rubriken gruppmotion.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Timo Lindén, stadssekreterare, telefon: 310 36550
timo.linden(a)hel.fi

Bilagor
1
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Sökande av ändring
Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria
Kaupunginhallitus 03.05.2021 § 321
HEL 2020-011659 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550
timo.linden(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 09.02.2021 § 62
HEL 2020-011659 T 00 00 03

Lausunto
Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon:
Finavia ja Helsingin Satama ovat tehneet sopimuksen hallinnoimiensa
alueiden taksiliikennejärjestelyistä yksityisen yrityksen kanssa. Yksityinen yritys on vastannut lentoaseman taksiliikenteen koordinoinnista ja
teknisestä toteutuksesta jo pitkään. Helsingin Sataman kanssa sopimus on tehty 1.7.2020 alkaen ja se käsittää Katajanokan sekä Länsisataman terminaalin T2. Voidakseen operoida näiden taksiasemilta on
taksiyrittäjän tehtävä liikennöintisopimus taksiasemia hallinnoivan yrittäjän kanssa. Taksiyrittäjän on ostettava autoon asennettava tunnistin
ja tunnistimessa pitää olla ostettuna erillinen ajo-oikeus taksiasemalle
päästäkseen. Toimintamalli edellyttää puomia kulunvalvontalaitteineen.
Helsingin kaupungin päätäntävallassa olevat taksiasemat sijaitsevat
yleiselle liikenteelle tarkoitetuilla katualueilla. Yleisen alueen periaatteen mukaisesti taksiasemien on tällöin katsottu olevan kaikkien taksiliikenneluvan saaneiden käytettävissä tasapuolisesti. Yleisen alueen luPostadress
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ovuttaminen rajoitetulle yksityiselle toiminnalla edellyttänee lainopillista
selvittämistä ja yleisten alueiden käyttöperiaatteiden luomista tämän
kaltaiseen toimintaan.
Katualueet ovat lähtökohtaisesti haastavia yksityisen toiminnan kannalta. Etenkin ajoradan vieressä sijaitseville asemille erilaiset portti- ja kulunvalvontajärjestelmät sopivat huonosti, jos ollenkaan. Sama pätee
ryhmäaloitteessa mainittuun Asema-aukion taksiasemaan. Asemaaukion liikennöitävällä osalla on useampi käyttötarkoitus. Sen kautta
kulkee mm. Elielin pysäköintilaitoksesta poistuva liikenne. Samoin ns.
saattoliikenne on mahdollista Asema-aukiolla kaikille muillekin autoille
kuin takseille.
Taksiasemien ongelmat ovat kärjistyneet viime vuosina taksilainsäädännön uudistuksen myötä. Kaupunkiympäristön toimiala on osallistunut viime syksynä poliisin koolle kutsumaan yhteistyöryhmään
käytännön ongelmien ratkaisemiseksi. Yhteistyöryhmä on käynyt
tutustumassa erikseen muutamiin Helsingin keskustan haastavimpiin
taksiasemiin. Liikenne- ja katusuunnittelupalvelu on tehnyt ongelmien
helpottamiseksi mm. Asema-aukiolle vaihtoehtoisia suunnitelmaratkaisuja, joita yhteistyöryhmä on kommentoinut. Kommenttien pohjalta viimeistellään yhteiseen näkemykseen perustuva suunnitelma Asemaaukion liikennejärjestelyiksi alkuvuoden 2021 aikana. Taksiasemien aiheuttamiin haasteisiin ei ole tiiviissä kaupunkiympäristössä yhtä pikaista ratkaisua. Ratkaisuja selvitetään tapauskohtaisesti ja aina, kun liikenneympäristössä tai maankäytössä tapahtuu muutoksia.
Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot
Jouni Korhonen, johtava liikenneasiantuntija: 310 37080
jouni.korhonen(a)hel.fi
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§ 148
Den av ledamoten Katju Aro väckta motionen om nödinkvartering
året runt för EU-medborgare
HEL 2020-010626 T 00 00 03

Beslut
På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Miia Koivu, specialplanerare, telefon: 310 34334
miia.koivu(a)hel.fi

Bilagor
1

Valtuustoaloite 23.09.2020 Aro Katju Aloite ympärivuotisesta hätämajoituksesta EU-kansalaisille

Sökande av ändring
Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
Beslutsförslag
Stadsfullmäktige betraktar motionen som slutbehandlad.
Föredragandens motiveringar
Ledamoten Katju Aro och 19 andra ledamöter föreslår i sin fullmäktigemotion att Helsingfors utvidgar sin nödinkvarteringstjänst så att den
året runt och likvärdigt gäller också EU-medborgare. I motionen föreslås dessutom att nödinkvarteringstjänsten utvecklas så att organisationer och staden i samverkan försöker hitta lösningar med vilka de
som är villiga kan hjälpas vidare i sin situation.
Stadsstyrelsen hänvisar till social- och hälsovårdsnämndens utlåtande
och konstaterar att det i 12 § i socialvårdslagen sägs att alla som vistas
i en kommun har rätt att i brådskande fall få socialservice som baserar
sig på hans eller hennes individuella behov, så att hans eller hennes
rätt till nödvändig omsorg och försörjning inte äventyras. Stadsstyrelsen
framhåller att nödinkvartering är avsedd som en temporär lösning i
sista hand. En utländsk person som kommer till Finland bör i regel själv
sköta om sin inkvartering.
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Social- och hälsovårdssektorn ordnar nödinkvartering året runt i form
av köpta tjänster producerade av Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva
Oy. Denna nödinkvartering är avsedd för papperslösa personer, som
söker sig dit via social- och hälsovårdssektorns tjänst för papperslösa.
Med papperslösa avses i detta sammanhang också EU-medborgare
som har laglig rätt att vistas i Finland, men som i sitt hemland inte omfattas av socialskyddet (Utredning 2018 av en arbetsgrupp inom
Helsingfors stad om utmaningar, servicebehov och åtgärder som hänför sig till papperslösa personer).
Social- och hälsovårdssektorn har ordnat inkvartering för den rörliga
EU-befolkningen med hjälp av årliga understöd sedan 2016. Nödinkvartering har ordnats ungefär sex månader om året, från hösten till våren. Den har huvudsakligen organiserats av Stiftelsen Diakonissanstalten i Helsingfors sr. När väderförhållandena så kräver, har verksamheten beviljats tilläggsunderstöd för förlängning av nödinkvarteringsperioden. För 2020 beviljades tilläggsunderstöd för verksamhet också på
sommaren på grund av Covid 19-pandemiläget. Med hjälp av understöden och tilläggsunderstöden har det gått att flexibelt reagera på förändrade situationer.
I motionen föreslås tjänster för att de som har möjlighet att arbeta ska
bli sysselssatta och få fäste i samhället. EU-medborgare kan registrera
sig som arbetssökande och har i princip rätt till offentlig arbetskraftsservice med stöd av 2 kap. 2 § 1 mom. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice. EU-medborgarna har då möjlighet att få
rådgivnings- och handledningstjänster med anknytning till utbildning
och jobbsökning. Staden står för dessa tjänster på främmande språk,
sedan kommunförsöket inleddes 1.3.2021.
Diakonissanstalten i Helsingfors upprätthåller dagcentret Hirundo för
den rörliga befolkningen, som social- och hälsovårdsnämnden sedan
2012 har stött med årliga organisationsunderstöd. På Hirundo kan man
duscha, tvätta kläder, använda internet och äta i lugn och ro. Utöver att
dagliga akuta behov tillgodoses ger centret handledning och rådgivning
om social- och hälsovårdstjänster och stöder sysselsättningsförutsättningar och jobbsökning.
I motionen föreslås tjänster med sikte på frivillig understödd återresa
för dem som vill åka tillbaka till sitt ursprungsland, men som inte kan få
sina problem lösta då de har en rättslös ställning. Det lagstadgade bidraget för frivillig återresa gäller dock i regel inte EU-medborgare som
kommer från ett annat EU/EES-land. Bidrag för frivillig återresa kan beviljas av en förläggning eller av Migrationsverket till en person som har
fått ett negativt asylbeslut, som har återtagit sin asylansökan, som är
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fälligt skydd, som har fått tillfälligt uppehållstillstånd på grund av hinder
för avlägsnande ur landet men inte har hemkommun i Finland, vars
ställning med internationellt skydd i Finland har annullerats eller upphävts och det har beslutats att personen ska avvisas och till en person
som har fått humanitärt skydd, men vars uppehållstillstånd håller på att
gå ut eller har gått ut.
Stadsstyrelsen konstaterar att utvecklingen i fråga om behovet av platser för nödinkvartering året runt följs och nödinkvarteringskapaciteten
ökas om det behövs.
Social- och hälsovårdsnämnden har gett ett utlåtande om motionen.
Social- och hälsovårdsnämnden föreslår att nödinkvarteringen ska utvecklas i den riktningen att alla som vistas i Helsingfors oberoende av
medborgarskap och status likvärdigt får nödinkvartering efter behov
året runt. Social- och hälsovårdsnämnden anser det vara viktigt att nödinkvartering under coronapandemin är tillgänglig också på sommaren
enligt individuell prövning för dem som behöver det, oberoende av
medborgarskap och grunderna för vistelsen.
Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Miia Koivu, specialplanerare, telefon: 310 34334
miia.koivu(a)hel.fi

Bilagor
1

Valtuustoaloite 23.09.2020 Aro Katju Aloite ympärivuotisesta hätämajoituksesta EU-kansalaisille

Sökande av ändring
Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria
Kaupunginhallitus 10.05.2021 § 353
HEL 2020-010626 T 00 00 03

Päätös
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Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: Kaupunginvaltuusto toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi.
03.05.2021 Pöydälle
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Miia Koivu, erityissuunnittelija, puhelin: 310 34334
miia.koivu(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 02.03.2021 § 42
HEL 2020-010626 T 00 00 03

Lausunto
Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon valtuutettu Katju Aron ja 19 muun valtuutetun valtuustoaloitteesta koskien ympärivuotista hätämajoitusta EU-kansalaisille.
"Aloitteessa esitetään, että Helsinki laajentaa hätämajoituspalvelunsa
koskemaan ympärivuotisesti ja yhdenvertaisesti myös EU:n kansalaisia. Lisäksi aloitteessa esitetään, että hätämajoituspalvelua kehitetään
niin, että järjestöjen ja kaupungin yhteistyönä pyritään löytämään ratkaisuja, joilla halukkaita voidaan auttaa eteenpäin tilanteessaan.
Perustuslain 19 §:ssä säädetään oikeudesta sosiaaliturvaan. Tämän
mukaisesti jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän
edellyttämää turvaa, on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon. Sosiaalihuoltolain 12 §:n mukaan jokaisella kunnassa
oleskelevalla henkilöllä on oikeus saada kiireellisessä tapauksessa yksilölliseen tarpeeseensa perustuvat sosiaalipalvelut siten, ettei hänen
oikeutensa välttämättömään huolenpitoon ja toimeentuloon vaarannu.
Eduskunnan apulaisoikeusasiamies (AOA) on päätöksessään
30.5.2017 (EOAK/2834/2016) todennut paperittomien hätämajoituksen
osalta, että Helsingin kaupunki on luonut järjestelmän paperittomien
henkilöiden perustarpeiden täyttämiseksi. AOA ei voinut katsoa, että
Helsingin kaupungin toimielimet tai kaupungin viranhaltijat olisivat jättäytyneet passiivisiksi tai toimettomiksi hädänalaisten ihmisten välttämättömän huolenpidon tarpeeseen vastaamisessa. Lisäksi AOA ei ole
voinut laillisuusvalvojana ottaa kantaa toiminnan lähempään sisältöön,
organisointiin tai resursointiin liittyviin kysymyksiin.
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Eduskunnan oikeusasiamiehen päätöksen jälkeen on hätämajoituspaikkojen määrää lisätty esiintyneen tarpeen mukaisesti. Sosiaali- ja
terveystoimiala järjestää ympärivuotista hätämajoitusta Hietaniemen
palvelukeskuksessa sekä ostopalveluna Helsingin Diakonissalaitoksen
Hoiva Oy:ltä. Ostopalveluina tuotettavissa palveluissa on huomioitu
myös päihteettömien sekä paperittomien henkilöiden hätämajoituksen
tarve. Hätämajoitukseen voivat hakeutua myös kiireellistä apua tarvitsevat EU-kansalaiset.
Hätämajoitusta tarvitseva helsinkiläinen voi hakeutua suoraan Hietaniemen palvelukeskuksen kautta majoitukseen. Hätämajoituksen tarvitsija voi hakeutua myös virka-aikana sosiaalityön ja -ohjauksen palvelupisteisiin. Virka-ajan ulkopuolella sosiaalipäivystys auttaa ennakoimattomissa kriisitilanteissa. Myös paperittomien henkilöiden on akuutissa
ilta-ajan tilanteessa mahdollista hakeutua itse majoitukseen.
Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että liikkuvan väestön hätämajoituksen, työllistymisen tuen ja neuvonnan palveluja on pitkään järjestetty
myös järjestöyhteistyönä ja vuosittain myönnettävien avustusten turvin.
Helsingin sosiaali- ja terveyslautakunnan järjestöille kohdennettuja
avustusvaroja on myönnetty vuodesta 2016 alkaen vuosittain niin kutsutun EU:n liikkuvan väestön hätämajoitukseen. Tällä tarkoitetaan pääasiassa Itä-Euroopasta Suomeen tulleita romaneja, jotka etsivät täältä
toimeentuloa.
Tilanne on vuosien varrella vaihdellut ja avustusten ja lisäavustusten
myöntämisellä on voitu joustavasti ja viiveettä reagoida muuttuneisiin tilanteisiin. Helsingin Diakonissalaitoksen säätiön monivuotinen kokemus ja asiantuntemus on helpottanut liikkuvan väestön tilannetta.
Liikkuvan väestön yöaikainen hätämajoitus on luonteeltaan tilapäistä ja
yöpyville tarjotaan samalla tukea ja neuvontaa. Hätämajoitusta järjestetään noin kuusi kuukautta vuodessa, syksystä kevääseen. Pääasiallisena järjestäjänä toimii Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö. Vuodelle
2021 sille myönnettiin avustusta tähän tarkoitukseen 435 000 euroa.
Sääolosuhteiden niin vaatiessa, Helsingin Diakonissalaitoksen säätiölle
on myönnetty joinakin vuosina lisäavustusta hätämajoituskauden pidentämiseksi.
Covid-19-pandemiatilanteen vuoksi vuodelle 2020 lisäavustus myönnettiin hätämajoituksen järjestämiseen myös kesäaikana. Liikkuvan väestön tilanne oli vaikeutunut, koska pandemian vuoksi majoittuminen
yksityisten luona ei entiseen tapaan onnistunut ja mahdollisuutta palata
kotimaahan ei käytännössä ollut. Hätämajoituksen järjestäminen kesäaikaan oli perusteltua myös tartuntojen torjunnan näkökulmasta.
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Vuodesta 2012 alkaen sosiaali- ja terveyslautakunnan vuosittaisilla järjestöavustuksilla on tuettu myös Helsingin Diakonissalaitoksen säätiön
ylläpitämää EU:n liikkuvalle väestölle tarkoitettua palvelukeskusta Hirundoa. Siellä voi käydä kahvilla, suihkussa ja pestä pyykkiä sekä käyttää internetiä ja syödä omia eväitä turvassa. Keskuksessa tarjotaan tukea päivittäisten asioiden hoitamiseen, annetaan sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvää ohjausta ja neuvontaa sekä apua arjen asioiden selvittelyyn kuten työlupaan liittyviin asioihin.
Hätämajoitus on tarkoitettu väliaikaiseksi ja viimesijaiseksi ratkaisuksi.
Suomeen saapuvan ulkomaalaisen henkilön tulee pääsääntöisesti huolehtia majoittumisestaan itse. Ympärivuotisen hätämajoituksen paikkamäärän tarpeen kehitystä seurataan ja tarvittaessa hätämajoituksen
kapasiteettia lisätään.
Vapaaehtoisen paluun tukea voi myöntää vastaanottokeskus tai Maahanmuuttovirasto henkilölle, joka on saanut kielteisen turvapaikkapäätöksen, on peruuttanut turvapaikkahakemuksensa, on ihmiskaupan
uhri, jolla ei ole Suomessa kotikuntaa, on saanut tilapäistä suojelua, on
saanut tilapäisen oleskeluluvan maasta poistamisen estymisen vuoksi,
mutta ei ole kotikuntaa Suomessa, jonka kansainvälisen suojelun asema Suomessa on peruutettu tai lakkautettu ja henkilö on päätetty karkottaa sekä henkilö, joka on saanut humanitääristä suojelua, mutta
oleskelulupa on päättymässä tai päättynyt.
Lakisääteinen vapaaehtoisen paluun tuki ei pääsääntöisesti koske EUkansalaista, joka tulee toisesta EU-tai /Eta-maasta.
Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää hätämajoitusta kehitettävän siihen
suuntaan, että kaikki Helsingissä oleskelevat kansalaisuudesta ja statuksesta riippumatta saavat tarpeen mukaisen hätämajoituksen yhdenvertaisesti ympäri vuoden.
Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää tärkeänä sitä, että koronapandemian aikaiseen hätämajoitukseen pääsevät myös kesäaikaan yksilöllisen
harkinnan perusteella sitä tarvitsevat ihmiset kansalaisuudesta ja
oleskelun perusteesta riippumatta.
Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi
Sosiaalihuoltolain tarkoituksena on muun muassa edistää ja ylläpitää
hyvinvointia sekä sosiaalista turvallisuutta sekä turvata yhdenvertaisin
perustein tarpeenmukaiset, riittävät ja laadukkaat sosiaalipalvelut sekä
muut hyvinvointia edistävät toimenpiteet. Kunnan järjestämä hätämajoitus tukee näitä periaatteita auttamalla henkilöä, jolla ei ole mahdollista
järjestää itse omaa majoittumistaan."
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Käsittely
02.03.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
Asiassa tehtiin seuraavat vastaehdotukset:
Vastaehdotus 1:
Jäsen Katju Aro: Poistetaan virke: "Toimintamallin muuttamiselle ei näin ollen ole ajankohtaisia perusteita."
Ja lisätään loppuun seuraava kappale: "Sosiaali- ja terveyslautakunta
esittää hätämajoitusta kehitettävän siihen suuntaan, että kaikki Helsingissä oleskelevat kansalaisuudesta ja statuksesta riippumatta saavat
tarpeen mukaisen hätämajoituksen yhdenvertaisesti ympäri vuoden."
Kannattaja: jäsen Touko Niinimäki
Vastaehdotus 2:
Jäsen Katju Aro: Lisätään loppuun virke: "Sosiaali- ja terveyslautakunta
pitää tärkeänä sitä, että koronapandemian aikaiseen hätämajoitukseen
pääsevät myös kesäaikaan yksilöllisen harkinnan perusteella sitä tarvitsevat ihmiset kansalaisuudesta ja oleskelun perusteesta riippumatta."
Kannattaja: jäsen Sami Heistaro
Vastaehdotus 3:
Jäsen Aleksi Niskanen: Lautakunta ei kannata Katju Aron yms. valtuustoaloitetta, jossa vaaditaan ympärivuorokautista hätämajoitusta EUkansalaisille. Lisäksi lautakunta korostaa sitä, että niin sanotun liikkuvan väestön hätämajoitus ei kuulu Helsingin kaupungin ydintoimintoihin
ja kaupungin ei ylipäätään tulisi tarjota näitä hätämajoituspalveluita niin
kauan, kun kotimaisille kodittomille ei ole vastaavia palveluita tarjolla.
Jäsen Aleksi Niskasen vastaehdotus raukesi kannattamattomana.
Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös syntyi seuraavien äänestyksien
tuloksena:
1 äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 1 (jäsen Katju Aro)
Jaa-äänet: 4
Sami Heistaro, Maritta Hyvärinen, Seija Muurinen, Aleksi Niskanen
Ei-äänet: 9
Katju Aro, Tapio Bergholm, Leo Bergman, Cecilia Ehrnrooth, Touko NiPostadress
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inimäki, Reko Ravela, Karita Toijonen, Hannu Tuominen, Sanna Vesikansa
Tyhjä: 0
Poissa: 0
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Katju Aron vastaehdotuksen äänin 9 - 4.
2 äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus 2 (jäsen Katju Aro)
Jaa-äänet: 2
Tapio Bergholm, Aleksi Niskanen
Ei-äänet: 11
Katju Aro, Leo Bergman, Cecilia Ehrnrooth, Sami Heistaro, Maritta Hyvärinen, Seija Muurinen, Touko Niinimäki, Reko Ravela, Karita Toijonen, Hannu Tuominen, Sanna Vesikansa
Tyhjä: 0
Poissa: 0
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Katju Aron vastaehdotuksen äänin 11 - 2.
Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi asiasta hyväksyttyjen vastaehdotusten osalta esittelijän ehdotuksesta poikkeavan lausunnon.
Jäsen Aleksi Niskanen jätti sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunnosta
vastaehdotuksensa mukaisen eriävän mielipiteen.
16.02.2021 Pöydälle
Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Lisätiedot
Jukka Pellinen, hallintoylilääkäri, puhelin: 310 42305
jukka.pellinen(a)hel.fi
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§ 149
Den av ledamoten Jape Lovén väckta motionen om tryggande av
Rastböle campingområde
HEL 2020-011650 T 00 00 03

Beslut
På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 32174
suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor
1

Valtuutettu Jape Lovénin aloite

Sökande av ändring
Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
Beslutsförslag
Stadsfullmäktige betraktar motionen som slutbehandlad.
Föredragandens motiveringar
Ledamoten Jape Lovén och 22 andra ledamöter föreslår i sin motion att
staden tryggar kontinuiteten i verksamheten på Rastböle campingområde i Helsingfors, i stället för att planlägga området för bostadsbyggande. Motionen motiveras med campingområdets turist- och näringspolitiska betydelse för staden.
Stadsmiljönämnden godkände planeringsprinciperna för Botbyviken
20.10.2020. Utifrån de här principerna utvecklas Rastböle campingområde både som ett område för hållbar turism i förbindelse till herrgården
och i framtiden som ett bostadsområde för cirka 2 000 invånare. Campingområdets detaljplaneläggning som ett bostadsområde inleds enligt
beslutet inte förrän en ersättande plats för det har hittats i Helsingfors.
Betydelsen av Rastböle campingområde som en del av turismen i Helsingfors
Enligt en bedömning av konsekvenserna av Rastböle campingområde
för företag och turism 2020 var antalet övernattningsdygn på Rastböle
campingområde år 2019 sammanlagt 110 881, vilket är cirka 2,5 % av
alla övernattningar i Helsingfors år 2019.
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År 2019 var kapacitetsutnyttjandet av rummen i Rastböle 53,8 % i stugorna, 50,1 % på platserna för campingfordon och 13,5 % på tältplatserna. Jämfört med kapacitetsutnyttjandet året innan ökade utnyttjandet i fråga om stugorna (50% år 2018), minskade utnyttjandet i fråga
om platserna för campingfordon (53,8% år 2018) och förblev utnyttjandet nästan oförändrat i fråga om tältplatserna (13,8% år 2018).
Rastböle campingområdes andel av inkvarteringsförsäljningen, de direkta turisminkomsterna och den direkta turismsysselsättningen i
Helsingfors var cirka en procent. Kvantitativt är andelen liten, men
Rastböle campingområde kan dock anses vara betydelsefull för
mångsidigheten i turismen i Helsingfors.
Ekonomiska konsekvenser av ändringarna i campingområdet
Rastböle campingområde har varit föremål för en bedömning av företags- och turismkonsekvenserna, i vilken man utredde konsekvenserna
för stadens ekonomi i en situation där campingområdet omdisponeras
delvis eller helt och hållet för boende. Ur ett områdesekonomiskt perspektiv är betydelsen av de nya invånarnas konsumtion i euro till och
med större än turisminkomsterna som campingturisterna genererar.
Enligt beräkningarna i bedömningsarbetet kommer nybyggandet på
125 000 m² vy som anvisas för Rastböle campingområde att generera
betydande försäljningsinkomster av engångskaraktär för byggrätten
och fastighetsskatteinkomster till staden.
Ur ett stadsekonomiskt perspektiv måste man dock beakta det nya
campingområdets investeringskostnader. Ett beaktansvärt genomförandealternativ enligt konsekvensbedömningen är att planera bostadsbyggande och tjänster i Rastböleområdet, men att också lämna en del
av campingsområdesfunktionerna i området, t.ex. stugområdet
och/eller campingfordonsområdet, medan en del av campingområdesfunktionerna placeras på ett annat ställe. Staden får då betydande försäljningsinkomster från byggrätten och verksamhetsinkomster från
campingområdet, men samtidigt bevaras de för företagen och näringsverksamheten i Nordsjö viktiga inkomstströmmarna och företagens synergieffekter då campingverksamheten fortsätter.
Alternativa lokaliseringar för campingområdet
Alternativa lokaliseringar för Rastböle campingområde har utretts i enlighet med hemställningsklämmarna som godkändes i samband med
godkännandet av generalplan 2016. I klämmarna yttrades att innan beslutet att flytta Rastböle campingområde fattas ska användbarheten av
det nuvarande campingområdet och den planerade platsen för det nya
campingområdet utredas. Dessutom utarbetas en mera detaljerad plan
för det nya området. Stenudden visade sig i lokaliseringsplatsgranskPostadress
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ningen vara ett till tillgängligheten och användbarheten väl lämpat område för campingområdet. I Stenuddens område är det dock inte möjligt
att göra en områdesreservering som till storleken motsvarar området
för campingfordon på Rastböle campingområde. Detaljplaneläggningen
av Stenudden till ett rekreationsområde är på gång och i detaljplanen
föreslås att Brändö gårds område utvecklas som ett område för maritim
rekreation och turism, i enlighet med generalplanen.
I framtiden är det möjligt att campingområdet har verksamhet i stadsområdet och betjänar tältare och dem som övernattar i campingstugor
både på Stenudden och i Rastböle. I Rastböle kan verksamheten utvecklas aktivt genom att öka bl.a. hållbar turism både med kortvariga
försök och permanent. I badstrandens omgivning och på campingområdet är det möjligt att öka bl.a. antalet naturturismstugor och tältningsmöjligheterna och stärka campingområdets verksamhet genom
företagardrivna samarbetsprojekt som betjänar både områdets invånare och övernattare. Om en del av campingområdets funktioner stannar i
Rastböle är det ändamålsenligt att de bildar en kommersiellt och funktionellt lämplig helhet som omfattar ett utbud av tjänster för campingfordon.
Det är dessutom möjligt att utreda anläggandet av en mera omfattande
campingområdeshelhet i Östersundom. Området kan också betjäna
kunder med campingfordon. I jämförbara städer i Nordeuropa, såsom
Stockholm, Oslo, Köpenhamn och Berlin, finns i varje stad flera, till profilen olika slags campingområden.
Enligt stadsmiljösektorn är Helsingfors läge i skärgården dess viktigaste trumfkort inom turismen och i Helsingfors har man utvecklat nya
slags turismkoncept i enlighet med Helsingfors havsstrategi. I utvecklingen av Helsingfors markanvändning strävar man också att finna de
bästa möjliga lokaliseringarna för naturturism och därtill hörande tjänster. Av skärgårdens detaljplaner möjliggör detaljplanerna för Östra
skärgården samt Skanslandet och Kungsholmen byggande av omfattande turismtjänster också på öarna då de har vunnit laga kraft.
Utöver de ovannämnda mera omfattande helheterna utvecklas i skärgården dessutom lokala och självförsörjande s.k. offgrid-lösningar för
att möta den nuvarande efterfrågan. Av dessa har exempelvis majamaja- och nollastugor redan uppförts på Helsingfors stränder och öar.
Kultur- och fritidsnämnden framför i sitt utlåtande att fortsättningen av
campingområdets verksamhet ska lösas i den närmaste framtiden, så
att det ska vara möjligt att förbereda sig på investeringarna som den
förutsätter på ett ändamålsenligt sätt. Nämnden konstaterar i sitt utlåtande bl.a. att fastigheterna på campingområdet i Rastböle för tillfället
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är i ett hyfsat skick, men att exempelvis alla timmerstugor som används
för inkvartering är i behov av grundliga renoveringar.
Stadsmiljönämnden och kultur- och fritidsnämnden har gett utlåtande i
ärendet. Svaret är förenligt med utlåtandena.
Helsingin Yrittäjät ry har 8.3.2021 med anledning av motionen formulerat ett ställningstagande till stadsmiljönämnden. Ställningstagandet ingår bilagematerialet.
Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 32174
suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor
1

Valtuutettu Jape Lovénin aloite

1

Helsingin Yrittäjät ry:n kannanotto 8.3.2021

Bilagematerial

Sökande av ändring
Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria
Kaupunginhallitus 03.05.2021 § 323
HEL 2020-011650 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174
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suvi.ramo(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 09.03.2021 § 110
HEL 2020-011650 T 00 00 03

Lausunto
Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon:
Rastilan leirintäalue
Yleiskaava 2016 mahdollistaa lisärakentamista Rastilan asemanseudulle.
Vartiokylänlahden suunnitteluperiaatteet hyväksyttiin
kaupunkiympäristölautakunnassa 20.10.2020. Niiden pohjalta Rastilan
leirintäaluetta kehitetään sekä kartanoon kytkeytyvänä kestävän matkailun alueena, että tulevaisuudessa asuinalueena noin 2000 asukkaalle.
Leirintäalueen asemakaavoitus asuntoalueeksi ei päätöksen mukaisesti ala ennen kuin sille on löytynyt korvaava paikka Helsingissä.
Rastilan leirintäalueen merkitys osana Helsingin matkailua
Rastilan leirintäalueen yritys- ja matkailuvaikutusten arvioinnin 2020
mukaan Helsingissä rekisteröitiin vuonna 2019 yhteensä noin 4,5 miljoonaa yöpymistä, joista noin 2,1 miljoonaa (46 %) oli kotimaisia ja noin
2,4 miljoonaa (54 %) ulkomaisia yöpymisiä. Koko maassa kirjattiin vuonna 2019 noin 23,1 miljoonaa yöpymistä, joten Helsingin markkinaosuus koko maan yöpymisistä oli noin viidennes (19 %). Rastilan leirintäalueella yövyttiin vuonna 2019 yhteensä 110 881 yöpymisvuorokautta, joka on noin 2,5 % Helsingin vuoden 2019 kaikista yöpymisistä.
Helsingin majoitusmyynti oli vuonna 2019 yhteensä noin 351,7 milj.€,
joka oli noin 25,6 % koko maan majoitusmyynnistä. Rastilan majoitusmyynti oli vuonna 2019 yhteensä noin 1,3 milj.€, joka on alle prosentin Helsingin koko majoitusmyynnistä. Rastilan leirintäalueen osuus
Helsingin majoitusmyynnistä, välittömästä matkailutulosta ja välittömästä matkailutyöllisyydestä on noin prosentin luokkaa. Määrällisesti
osuus on pieni, mutta Rastilan leirintäalueella voi katsoa olevan kuitenkin merkitystä Helsingin matkailun monipuolisuuden kannalta.
Leirintäalueen muutosten taloudellisia vaikutuksia
Rastilan leirintäalueen yritys- ja matkailuvaikutusten arvioinnissa selvitettiin myös vaikutuksia kaupungin talouteen tilanteessa, jossa leirintäalue muuttuu asumiseen joko osittain tai kokonaan. Aluetalouden
Postadress
PB 1
00099 HELSINGFORS STAD
helsinki.kirjaamo@hel.fi

Besöksadress
Norra esplanaden 11-13
Helsingfors 17
http://www.hel.fi/stadsfullmaktige

Telefon
+358 9 310 1641
Telefax
+358 9 655 783

FO-nummer
0201256-6

Kontonr
FI0680001200062637
Moms nr
FI02012566

Helsingfors stad
Stadsfullmäktige

Protokoll

9/2021

428 (531)

Ärende/26
19.05.2021

näkökulmasta uusien asukkaiden kulutuksen merkitys on euromääräisesti jopa suurempi kuin leirintämatkailijoiden aikaansaama matkailutulo. Arviointityön laskelmien mukaan Rastilan alueelle osoitettava 125
000 k-m²:n uudisrakentaminen toisi kaupungille merkittävät kertaluonteiset rakennusoikeuden myyntitulot (noin 69 milj.€) ja kiinteistöverotulot
(30 vuoden ajanjaksolla noin 3,9 milj.€).
Kaupunkitalouden näkökulmasta pitää kuitenkin ottaa huomioon uuden
leirintäalueen investointikustannukset. Harkinnan arvoinen
toteutusvaihtoehto on vaikutusten arvioinnin perusteella tällöin
vaihtoehto, jossa Rastilan alueelle suunnitellaan asuntorakentamista ja
palveluja, mutta alueelle jää myös osa leirintäaluetoiminnoista, esim.
mökkialue ja/tai matkailuajoneuvoalue ja osa leirintäaluetoiminnoista
sijoittuu muualle. Tällöin kaupunki saa merkittävät rakennusoikeuden
myyntitulot ja leirintäalueen toimintatuotot, mutta samalla myös
Vuosaaren yritysten ja elinkeinotoiminnan kannalta tärkeät tulovirrat ja
yritysten synergiaedut säilyvät leirintäaluetoiminnan jatkuessa.
Leirintäalueen vaihtoehtoiset sijaintipaikat
Yleiskaavan 2016 toivomusponsissa lausuttiin, että ennen Rastilan
leirintäalueen siirtopäätöstä tullaan selvittämään leirintäalueen nykyisen ja suunnitellun uuden leirintäaluepaikan käytettävyys. Lisäksi tullaan laatimaan yksityiskohtaisempi suunnitelma uudelle alueelle.
Kivinokka osoittautui sijaintipaikkatarkasteluissa saavutettavuudeltaan
ja käytettävyydeltään leirintäalueelle hyvin soveltuvaksi alueeksi.
Kivinokan alue ei kuitenkaan mahdollista Rastilan leirintäalueen matkailuautoille varatun alueen kokoista tilavarausta. Maankäyttö- ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuudessa on käynnistetty Kivinokan asemakaavoitus. Kivinokka kaavoitetaan virkistysalueeksi, ja asemakaavassa
esitetään Kulosaaren kartanon alueen kehittämistä merellisen virkistyksen ja matkailun alueena yleiskaavan mukaisesti. Kartanoympäristöön
osoitetaan telttailijoille varattu alue sekä vuokrattavia leirintämökkejä.
Lisäksi Kivinokassa on mm. uimapaikkoja, kesäteatteri, kahvila ja pallokenttiä, jotka luovat alueesta houkuttelevan matkailukohteen. Rantaalueelle osoitettaisiin asemakaavassa myös venesatama-alue, laituri
rakennuksineen, vesiliikenteen yhteyspiste ja kanoottivuokraamo.
Kivinokan sijainti on Helsingissä erittäin keskeinen, ja sillä on potentiaalia kehittyä suosituksi ulkoilu- ja virkistyskeitaaksi.
Tulevaisuudessa olisi mahdollista, että leirintäalue toimisi
kaupunkialueella palvelemassa telttailijoita ja leirintämökeissä yöpyviä
sekä Kivinokassa että Rastilassa. Rastilassa voidaan kehittää toimintaa
aktiivisesti lisäämällä mm. kestävää matkailua sekä lyhytaikaisilla kokeiluilla että pysyvästi. Uimarannan ympäristössä ja leirintäalueella on
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mahdollista lisätä mm. luontomatkailumökkejä ja telttailumahdollisuuksia ja vahvistaa leirintäalueen toimintaa yrittäjävetoisilla yhteistyöhankkeilla, jotka palvelevat sekä alueen asukkaita että yöpyjiä.
Lisäksi on mahdollista tutkia laajemman leirintäaluekokonaisuuden sijoittumista Östersundomiin. Alue voisi palvella myös matkailuautoilijoita.
Pohjois-Euroopan verrokkikaupungeissa, kuten Tukholmassa, Oslossa,
Kööpenhaminassa ja Berliinissä, on kussakin useita, profiililtaan erilaisia leirintäalueita.
Helsingin tärkein matkailuvaltti on kaupungin sijainti saaristossa, ja
Helsingissä on kehitelty uudenlaisia matkailukonsepteja merellisen
Helsingin strategian mukaisesti. Kun Helsingin maankäyttöä kehitetään, niin myös luontomatkailulle ja siihen liittyville palveluille pyritään
löytämään parhaat mahdolliset sijainnit. Saariston pitkät asemakaavaprosessit ovat nytkähtäneet eteenpäin ja mahdollistavat laajamittaista
matkailupalveluiden rakentamista myös saariin:
 Itäisen saariston asemakaava / Loma-asuminen, matkailu ja
virkistys 61 240 k-m². Määrättiin osittain voimaan joulukuussa 2020.
 Vallisaaren ja Kuninkaansaaren asemakaava / Matkailu ja
virkistys 23 010 k-m². Hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 2020.
Edellä mainittujen laajempien kokonaisuuksien lisäksi saaristoon
kehitetään paikallisia ja omavaraisesti toimivia, ns. offgrid-ratkaisuja,
joilla pyritään vastaamaan tämän hetken kysyntään. Näistä esimerkiksi
majamaja- ja nolla-mökkejä on jo pystytetty Helsingin rannoille ja saariin.
Käsittely
09.03.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
Vastaehdotus:
Jape Lovén: Kaupunkiympäristölautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:
Rastilan leirintäalue
Yleiskaava 2016 mahdollistaa lisärakentamista Rastilan asemanseudulle.
Vartiokylänlahden suunnitteluperiaatteet hyväksyttiin
kaupunkiympäristölautakunnassa 20.10.2020. Niiden pohjalta Rastilan
leirintäaluetta kehitetään sekä kartanoon kytkeytyvänä kestävän matkailun alueena, että tulevaisuudessa asuinalueena noin 2000 asukkaalle.
Leirintäalueen asemakaavoitus asuntoalueeksi ei päätöksen mukaisesti ala ennen kuin sille on löytynyt korvaava paikka Helsingissä.
Postadress
PB 1
00099 HELSINGFORS STAD
helsinki.kirjaamo@hel.fi

Besöksadress
Norra esplanaden 11-13
Helsingfors 17
http://www.hel.fi/stadsfullmaktige

Telefon
+358 9 310 1641
Telefax
+358 9 655 783

FO-nummer
0201256-6

Kontonr
FI0680001200062637
Moms nr
FI02012566

Helsingfors stad
Stadsfullmäktige

Protokoll

9/2021

430 (531)

Ärende/26
19.05.2021

Rastilan leirintäalueen merkitys osana Helsingin matkailua
Rastilan leirintäalueen yritys- ja matkailuvaikutusten arvioinnin 2020
mukaan Helsingissä rekisteröitiin vuonna 2019 yhteensä noin 4,5 miljoonaa yöpymistä, joista noin 2,1 miljoonaa (46 %) oli kotimaisia ja noin
2,4 miljoonaa (54 %) ulkomaisia yöpymisiä. Koko maassa kirjattiin vuonna 2019 noin 23,1 miljoonaa yöpymistä, joten Helsingin markkinaosuus koko maan yöpymisistä oli noin viidennes (19 %). Rastilan leirintäalueella yövyttiin vuonna 2019 yhteensä 110 881 yöpymisvuorokautta, joka on noin 2,5 % Helsingin vuoden 2019 kaikista yöpymisistä.
Helsingin majoitusmyynti oli vuonna 2019 yhteensä noin 351,7 milj.€,
joka oli noin 25,6 % koko maan majoitusmyynnistä. Rastilan majoitusmyynti oli vuonna 2019 yhteensä noin 1,3 milj.€, joka on alle prosentin Helsingin koko majoitusmyynnistä. Rastilan leirintäalueen osuus
Helsingin majoitusmyynnistä, välittömästä matkailutulosta ja välittömästä matkailutyöllisyydestä on noin prosentin luokkaa. Määrällisesti
osuus on pieni, mutta Rastilan leirintäalueella voi katsoa olevan kuitenkin merkitystä Helsingin matkailun monipuolisuuden kannalta.
Leirintäalueen muutosten taloudellisia vaikutuksia
Rastilan leirintäalueen yritys- ja matkailuvaikutusten arvioinnissa
selvitettiin myös vaikutuksia kaupungin talouteen tilanteessa, jossa
leirintäalue muuttuu asumiseen joko osittain tai kokonaan. Aluetalouden näkökulmasta uusien asukkaiden kulutuksen merkitys on
euromääräisesti jopa suurempi kuin leirintämatkailijoiden aikaansaama
matkailutulo. Arviointityön laskelmien mukaan Rastilan alueelle osoitettava 125 000 k-m²:n uudisrakentaminen toisi kaupungille merkittävät
kertaluonteiset rakennusoikeuden myyntitulot (noin 69 milj.€) ja kiinteistöverotulot (30 vuoden ajanjaksolla noin 3,9 milj.€).
Kaupunkitalouden näkökulmasta pitää kuitenkin ottaa huomioon uuden
leirintäalueen investointikustannukset. Harkinnan arvoinen
toteutusvaihtoehto on vaikutusten arvioinnin perusteella tällöin
vaihtoehto, jossa Rastilan alueelle suunnitellaan asuntorakentamista ja
palveluja, mutta alueelle jää myös osa leirintäaluetoiminnoista, esim.
mökkialue ja/tai matkailuajoneuvoalue ja osa leirintäaluetoiminnoista
sijoittuu muualle. Tällöin kaupunki saa merkittävät rakennusoikeuden
myyntitulot ja leirintäalueen toimintatuotot, mutta samalla myös
Vuosaaren yritysten ja elinkeinotoiminnan kannalta tärkeät tulovirrat ja
yritysten synergiaedut säilyvät leirintäaluetoiminnan jatkuessa.
Leirintäalueen vaihtoehtoiset sijaintipaikat
Yleiskaavan 2016 toivomusponsissa lausuttiin, että ennen Rastilan
leirintäalueen siirtopäätöstä tullaan selvittämään leirintäalueen nykyiPostadress
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sen ja suunnitellun uuden leirintäaluepaikan käytettävyys. Lisäksi tullaan laatimaan yksityiskohtaisempi suunnitelma uudelle alueelle.
Kivinokka osoittautui sijaintipaikkatarkasteluissa saavutettavuudeltaan
ja käytettävyydeltään leirintäalueelle hyvin soveltuvaksi alueeksi.
Kivinokan alue ei kuitenkaan mahdollista Rastilan leirintäalueen matkailuautoille varatun alueen kokoista tilavarausta. Maankäyttö- ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuudessa on käynnistetty Kivinokan asemakaavoitus. Kivinokka kaavoitetaan virkistysalueeksi, ja asemakaavassa
esitetään Kulosaaren kartanon alueen kehittämistä merellisen virkistyksen ja matkailun alueena yleiskaavan mukaisesti. Kartanoympäristöön
osoitetaan telttailijoille varattu alue sekä vuokrattavia leirintämökkejä.
Lisäksi Kivinokassa on mm. uimapaikkoja, kesäteatteri, kahvila ja pallokenttiä, jotka luovat alueesta houkuttelevan matkailukohteen. Rantaalueelle osoitettaisiin asemakaavassa myös venesatama-alue, laituri
rakennuksineen, vesiliikenteen yhteyspiste ja kanoottivuokraamo.
Kivinokan sijainti on Helsingissä erittäin keskeinen, ja sillä on potentiaalia kehittyä suosituksi ulkoilu- ja virkistyskeitaaksi.
Tulevaisuudessa olisi mahdollista, että leirintäalue toimisi
kaupunkialueella palvelemassa telttailijoita ja leirintämökeissä yöpyviä
sekä Kivinokassa että Rastilassa. Rastilassa voidaan kehittää toimintaa
aktiivisesti lisäämällä mm. kestävää matkailua sekä lyhytaikaisilla kokeiluilla että pysyvästi. Uimarannan ympäristössä ja leirintäalueella on
mahdollista lisätä mm. luontomatkailumökkejä ja telttailumahdollisuuksia ja vahvistaa leirintäalueen toimintaa yrittäjävetoisilla yhteistyöhankkeilla, jotka palvelevat sekä alueen asukkaita että yöpyjiä.
Lisäksi on mahdollista tutkia laajemman leirintäaluekokonaisuuden sijoittumista Östersundomiin. Alue voisi palvella myös matkailuautoilijoita.
Pohjois-Euroopan verrokkikaupungeissa, kuten Tukholmassa, Oslossa,
Kööpenhaminassa ja Berliinissä, on kussakin useita, profiililtaan erilaisia leirintäalueita.
Helsingin tärkein matkailuvaltti on kaupungin sijainti saaristossa, ja
Helsingissä on kehitelty uudenlaisia matkailukonsepteja merellisen
Helsingin strategian mukaisesti. Kun Helsingin maankäyttöä kehitetään, niin myös luontomatkailulle ja siihen liittyville palveluille pyritään
löytämään parhaat mahdolliset sijainnit. Saariston pitkät asemakaavaprosessit ovat nytkähtäneet eteenpäin ja mahdollistavat laajamittaista
matkailupalveluiden rakentamista myös saariin:
 Itäisen saariston asemakaava / Loma-asuminen, matkailu ja
virkistys 61 240 k-m². Määrättiin osittain voimaan joulukuussa 2020.
 Vallisaaren ja Kuninkaansaaren asemakaava / Matkailu ja
virkistys 23 010 k-m². Hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 2020.
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Edellä mainittujen laajempien kokonaisuuksien lisäksi saaristoon
kehitetään paikallisia ja omavaraisesti toimivia, ns. offgrid-ratkaisuja,
joilla pyritään vastaamaan tämän hetken kysyntään. Näistä esimerkiksi
majamaja- ja nolla-mökkejä on jo pystytetty Helsingin rannoille ja saariin.
Kannattaja: Risto Rautava
Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Jape
Lovénin vastaehdotuksen.
02.03.2021 Pöydälle
16.02.2021 Pöydälle
Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot
Satu Tarula, va. tiimipäällikkö: 310 37164
satu.tarula(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 02.02.2021 § 13
HEL 2020-011650 T 00 00 03

Lausunto
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan näkemyksen mukaan päätös Rastilan leirintäalueen toiminnan jatkamisesta on ensisijaisesti tehtävä elinkeino- ja matkailupoliittisin perustein huomioiden kaupungin kehittyminen ja aluerakentaminen. Leirintäpalvelut eivät ole liikuntapalvelujen
ydintoimintaa, joten leirintätoiminnan jatkuvuutta ei voida perustella liikuntapoliittisilla näkökulmilla. Rastilan leirintäalueella on kuitenkin
vaikutusta liikuntapalvelukokonaisuuden investointitarpeisiin ja kaupunkiympäristön toimialan investointiohjelmaan, joten päätökset leirintäalueen toiminnan jatkamisesta tulee tehdä lähitulevaisuudessa.
Helsingin hyvän matkailukaupunki-imagon yhtenä edellytyksenä ovat
monipuoliset majoitusvaihtoehdot. Leirintä- ja lähimatkailun suosio kasvaa koko ajan muun muassa ilmastonmuutoksen myötä. Rastila on kiistatta valtakunnallisesti tärkein leirintäalue ja toimii veturina Suomen
leirintämatkailulle.
Rastilan alueelle on kaavailtu rakentamista ja leirintätoiminnalle on
haettu uutta sijoituspaikkaa. Liikuntapalvelukokonaisuuden edustajat
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ovat osallistuneet moniin kokouksiin, joissa asiaa on käsitelty, mutta
uudesta leirintäalueen sijainnista ei ole tehty päätöstä.
Liikuntapalvelukokonaisuuden näkemyksen mukaan uuden sijoituspaikan haussa on huomioitava Rastilan poikkeuksellisen hyvä ja ainutlaatuinen sijainti. Rastilan saavutettavuus metroradan varrella, sataman
läheisyydessä, meren ja palveluiden äärellä on alueen suurin valtti.
Vastaavaa kohdetta ei löydy muista Euroopan pääkaupungeista.
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimintasäännön mukaan liikuntapalvelukokonaisuus vastaa Rastilan leirintäalueen ylläpidosta. Liikuntapalvelukokonaisuuden toive on, että alueen tulevaisuus ratkaistaan pysyvästi lähitulevaisuudessa, jotta alueen ylläpitämiseen vaadittavat investoinnit voidaan aikatauluttaa.
Leirintäalueen kiinteistöt ovat tällä hetkellä kohtalaisessa kunnossa,
mutta esimerkiksi kaikki majoituskäytössä olevat hirsimökit kaipaavat
vähintään pikaista peruskunnostusta vuonna 2019 teetetyn kuntoarvion
perusteella. Kaupunkiympäristön toimialan oman arvion mukaan mökkeihin ei kuitenkaan kannata tehdä suurta peruskorjausta, vaan ne
kannattaa uusia kokonaisuudessaan. Kustannusarvio uusille mökeille
on noin 700 000 euroa.
Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen
Lisätiedot
Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901
stefan.froberg(a)hel.fi
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§ 150
De av ledamöterna Emma Kari och Katju Aro väckta motionerna om
grönmiljöer på daghemsgårdar
HEL 2020-011664 T 00 00 03

Beslut
Stadsfullmäktige betraktade motionerna som slutbehandlade.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 32174
suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor
1
2
3

Valtuutettu Emma Karin aloite
Valtuutettu Katju Aron aloite
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto valtuutettu Emma Karin
aloitteesta 23.3.2021
Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto 27.4.2021

4

Sökande av ändring
Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
Beslutsförslag
Beslutet stämmer överens med förslaget.
Föredragandens motiveringar
Ledamoten Emma Kari och 27 andra ledamöter samt ledamoten Katju
Aro och 16 andra ledamöter föreslår i sina motioner att staden inför
funktionella grönmiljöer på daghemsgårdar genom att anlägga skogsbotten, dvs. mår, färdig gräsmatta och planteringslådor på gårdarna
bl.a. för att öka barnens kontakt med naturen och stärka det allmänna
välbefinnandet.
Daghemsgårdarnas gårdsmaterial och -funktioner ska främja förverkligandet av målen i planen för småbarnspedagogik. Gården och lokalerna planeras så att de bildar en inlärningsmiljö som är lämplig för samtliga inlärare och stöder barnens uppväxt och utveckling. Utöver gårdar
och lokaler utnyttjas dessutom hela staden och särskilt närområdet
som platser för idrotts- och naturupplevelser och inlärning.
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Målet för lokal- och gårdsplaneringen är en trygg, hälsosam och ändamålsenlig verksamhetsmiljö som stöder både barnens och de anställdas fysiska, psykiska och sociala välbefinnande. Gården och lokalerna
planeras så att de bildar en inlärningsmiljö som är lämplig för samtliga
inlärare och stöder barnens uppväxt och utveckling. Utöver gårdar och
lokaler utnyttjas dessutom hela staden och särskilt närområdet som
platser för idrotts- och naturupplevelser och inlärning.
Daghemmens gårdsområden förses med lekredskap för att främja de
fysiska aktiviteterna och målen i planen för småbarnspedagogik. I planeringen och utrustandet av gårdsområdena beaktas säkerheten, möjligheten till övervakning, gemenskapen, de fysiska aktiviteterna och
gårdens användning som inlärnings- och lekrum. Gårdsområdena erbjuder mångsidiga lek- och idrottsförhållanden både för daghemmets
användare och för invånarna i området. De anställda och barnen deltar
i planeringen av gårdarna och funktionerna på dessa.
Utgångspunkterna för tomten och dess näromgivning ställer förbehållen för planeringen. Läget och storleken på utomhuslokalen och byggnadens form och läge påverkar utomhuslokalens natur och funktionerna som fastställs för den. Materialen som används i utomhuslokalerna
är hälsosamma, slittåliga, ändamålsenliga och byggnadsfysikaliskt
hållbara. Materialvalen är dessutom ekologiska och de bidrar till att öka
mångformigheten i inlärningsmiljön. Områden framför ingångar och
andra områden där användningssyftet så kräver (t.ex. spelområden)
beläggs med en hård yta.
På andra ställen i inlärningsmiljön föredras så naturenhetliga och permeabla material som möjligt, såsom leksand eller mår. Daghemmens
gårdar är i allmänhet till hela sin yta fullt utnyttjade och de utsätts för
hårt slitage. Skogbottnen, dvs. måren, är ömtålig i fråga om slitage och
håller inte för typiskt daghemsbruk och är därför ett utmanande material. Eftersom daghemmens gårdar är mycket olika till storleken, kan mår
ur ett jämlikhetsperspektiv utnyttjas endast på väldigt få gårdar.
Anläggandet av funktionella grönmiljöer och naturelement planeras och
förverkligas i samverkan med användarsektorn för att säkra gårdens
funktionalitet. Kostnadsuppföljningen och kvalitetskontrollen för gårdar
och ytkonstruktioner anses viktiga. De har en stor inverkan på en hälsosam och trygg verksamhetsmiljö och sektorns driftskostnader. En
eventuell ökning av naturenligheten i gårdsområdena medför inga
kostnadseffekter. För att trygga funktionaliteten och tryggheten i lokalerna och inomhusluften ska områden framför ingångar också i fortsättningen beläggas med hårda ytor.
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Staden har genomfört ett pilotprojekt med planteringslådor på några
daghemsgårdar och underhållet av lådorna visade sig vara mera utmanande än väntat. Planeringarna har dessutom utsatts för skadegörelse
utanför verksamhetstiderna. Fostrans- och utbildningssektorn utreder
hur underhållet av planteringslådorna kan underlättas och skadegörelsen begränsas så att det i fortsättningen är ändamålsenligt att förverkliga sådana.
Fostrans- och utbildningssektorn uppdaterar daghemmens planeringsanvisningar under år 2021 i samverkan med stadsmiljösektorn.
Stadsstyrelsen anser att man i samband med uppdateringen av planeringsanvisningarna bör utreda olika möjligheter att främja mikrobpositiv
gårdsplanering för att stöda utvecklingen av barnens immunsystem. I
planeringsanvisningarna ska man förbättra möjligheterna att placera
olika slags gröna element, såsom mår eller planteringslådor, på daghemmens gårdar om det är lämpligt med tanke på daghemmets verksamhet och de kan förverkligas på ett sådant sätt att de inte utsätts för
skadegörelse, odlandet kan övervakas och underhållet av dem inte orsakar betydande tilläggskostnader.
Fostrans- och utbildningsnämnden och stadsmiljönämnden har gett utlåtanden om motionerna. Svaret stämmer överens med fostrans- och
utbildningsnämndens utlåtande. I sitt utlåtande förhåller sig stadsmiljönämnden positiv till att främja förverkligandet av grönmiljöer på daghemsgårdar.
Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 32174
suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor
1
2
3
4

Valtuutettu Emma Karin aloite
Valtuutettu Katju Aron aloite
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto valtuutettu Emma Karin
aloitteesta 23.3.2021
Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto 27.4.2021
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Beslutshistoria
Kaupunginhallitus 10.05.2021 § 354
HEL 2020-011664 T 00 00 03

HEL 2020-012175

Päätös
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteet loppuun käsitellyiksi.
Kaupunginhallitus katsoo, että suunnitteluohjeistuksen päivittämisen
yhteydessä on selvitettävä erilaisia mahdollisuuksia edistää mikrobimyönteistä pihasuunnittelua lasten immuunijärjestelmän kehityksen
tukemiseksi. Suunnitteluohjeistuksessa tulee nykyistä paremmin mahdollistaa erilaisten viherelementtien kuten kuntan tai istutuslaatikoiden
sijoittaminen päiväkotien pihoille, jos niiden sijoittaminen on päiväkodin
toiminnan kannalta sopivaa ja ne saadaan toteutettua siten, ettei niihin
kohdistu ilkivaltaa, niiden viljely on valvottavissa eikä niiden huolto aiheuta merkittäviä lisäkustannuksia.
Käsittely
10.05.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
Vastaehdotus:
Reetta Vanhanen: Lisäys kappaleen 11 jälkeen:
Kaupunginhallitus katsoo, että suunnitteluohjeistuksen päivittämisen
yhteydessä on selvitettävä erilaisia mahdollisuuksia edistää mikrobimyönteistä pihasuunnittelua lasten immuunijärjestelmän kehityksen
tukemiseksi. Suunnitteluohjeistuksessa tulee nykyistä paremmin mahdollistaa erilaisten viherelementtien kuten kuntan tai istutuslaatikoiden
sijoittaminen päiväkotien pihoille, jos niiden sijoittaminen on päiväkodin
toiminnan kannalta sopivaa ja ne saadaan toteutettua siten, ettei niihin
kohdistu ilkivaltaa, niiden viljely on valvottavissa eikä niiden huolto aiheuta merkittäviä lisäkustannuksia.
Kannattaja: Veronika Honkasalo
Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Reetta Vanhasen vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.
03.05.2021 Pöydälle
Esittelijä
kansliapäällikkö
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Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174
suvi.ramo(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 23.03.2021 § 178
HEL 2020-011664 T 00 00 03

Lausunto
Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon liitteenä olevasta Katju Aron toiminnallisia viherympäristöjä
koskevasta valtuustoaloitteesta:
Voimassa oleva toimintamalli Helsingissä
Päiväkotipihojen pihamateriaalien ja -toimintojen tulee edistää varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteiden toteuttamista. Piha ja tilat suunnitellaan kaikille oppijoille sopiviksi, lasten kasvua ja kehitystä tukevaksi
oppimisympäristöksi. Tilojen ja piha-alueiden lisäksi koko kaupunkia ja
erityisesti lähialuetta hyödynnetään liikunta- ja luontoelämysten sekä
oppimisen paikkoina.
Tila- ja pihasuunnittelun tavoitteena on turvallinen, terveellinen ja tarkoituksenmukainen toimintaympäristö, joka tukee sekä lasten että henkilökunnan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Piha ja tilat
suunnitellaan kaikille oppijoille sopiviksi, lasten kasvua ja kehitystä tukevaksi oppimisympäristöksi. Tilojen ja piha-alueiden lisäksi koko kaupunkia ja erityisesti lähialuetta hyödynnetään liikunta- ja luontoelämysten sekä oppimisen paikkoina.
Päiväkotien piha-alueet varustetaan leikkivälinein edistämään liikunnallisuutta ja varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteita. Piha-alueiden suunnittelussa ja varustelussa otetaan huomioon turvallisuus, valvottavuus, yhteisöllisyys, liikunnallisuus ja pihan monipuolinen käyttö oppimisja leikkimistilana. Piha-alueet tarjoavat sekä päiväkodin käyttäjille, että
alueen asukkaille monipuoliset leikki- ja liikuntaolosuhteet. Henkilökunta ja lapset osallistuvat pihojen ja niiden toimintojen suunnitteluun.
Tontin ja sen lähiympäristön lähtökohdat asettavat suunnittelulle reunaehdot. Ulkotilan sijainti ja koko sekä rakennuksen muoto ja sijainti
vaikuttavat ulkotilan luonteeseen ja sinne määriteltäviin toimintoihin.
Ulkotiloissa käytettävät materiaalit ovat terveellisiä, kulutusta kestäviä,
käyttötarkoituksen mukaisia sekä rakennusfysikaalisesti kestäviä. Lisäksi materiaalivalinnat ovat ekologisia ja oppimisympäristön monimuotoisuutta lisääviä. Sisäänkäyntien edustat ja alueet, joissa käyttötarkoiPostadress
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tus sitä vaatii (esim. pelialue), päällystetään kovalla pinnalla. Muualla
oppimisympäristössä suositaan mahdollisimman luonnonmukaisia ja
läpäiseviä materiaaleja, kuten leikkihiekkaa tai kunttaa.
Päiväkotien pihojen suunnittelua ohjaa valtakunnallisten lakien ja
määräysten lisäksi Helsingin kaupungin valtuustotavoitteet.
Toimintamallin kehittäminen
Toiminnallisten viherympäristöjen ja luontoelementtien lisääminen tulee
suunnitella ja toteuttaa yhdessä käyttäjätoimialan kanssa pihan toiminnollisuuden varmistamiseksi.
Kasvatus- ja koulutuslautakunta painottaa pihojen ja pintarakenteiden
kustannusseurannan ja laadunvalvonnan tärkeyttä. Niillä on suuri vaikutus terveelliseen ja turvalliseen toimintaympäristöön sekä toimialan
käyttökustannuksiin.
Piha-alueiden luonnonmukaisuuden mahdollisella lisäämisellä ei ole
kustannusvaikutuksia Tilojen ja sisäilmaolosuhteiden toimivuuden ja
turvallisuuden varmistamiseksi tulee sisäänkäyntien lähialueet myös
jatkossa rakentaa kovapintaisina.
Helsingin kaupunki on pilottina toteuttanut muutamien päiväkotien pihoille istutuslaatikoita, joiden ylläpito on osoittautunut odotettua haastavammaksi. Lisäksi istutukset ovat toiminta-ajan ulkopuolella joutuneet
ilkivallan kohteeksi. Toimiala selvittää miten istutuslaatikoiden ylläpitoa
voisi helpottaa ja ilkivaltaa rajoittaa, jotta niiden toteuttaminen olisi jatkossa tarkoituksenmukaista.
Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen
Lisätiedot
Vera Schulman, yksikön päällikkö, puhelin: 310 20777
vera.schulman(a)hel.fi
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§ 151
Den av ledamoten Mari Holopainen väckta motionen om öppna och
avgiftsfria invånarlokaler
HEL 2020-012441 T 00 00 03

Beslut
På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 32174
suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor
1

Valtuutettu Mari Holopaisen aloite

Sökande av ändring
Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
Beslutsförslag
Stadsfullmäktige betraktar motionen som slutbehandlad.
Föredragandens motiveringar
Ledamoten Mari Holopainen och 14 andra ledamöter föreslår i sin motion att staden genom sin verksamhet säkerställer att det finns öppna
och avgiftsfria lokaler att tillgå för stadsborna, både på gamla och på
nya bostadsområden.
Stadsstyrelsen anser att det är viktigt att tillgången till lokaler förbättras
genom stadens egen verksamhet. I avsikt att skapa likvärdiga möjligheter säkerställer staden enligt stadsstrategin att stadens lokaler är enkla
och trygga att använda för utbildnings-, medborgar- och kulturverksamhet. Det görs lättare att tillfälligt använda offentliga områden och
tomma lokaler för kultur- och medborgarverksamhet, och staden strävar efter att främja användningen av även andra underutnyttjade lokaler än dem som är i stadens ägo.
Riktlinjerna som gäller invånaranvändningen genomförs vid sektorerna
utifrån de principer för invånaranvändning som stadsstyrelsen godkände 20.8.2018. Med hjälp av principerna underlättas användningen av
stadens lokaler för invånarnas kultur- och medborgarverksamhet. HuPostadress
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vudregeln i principerna är att lokalerna utanför den egentliga användningstiden står till medborgarsamhällets och den tredje sektorns förfogande. Möjliggörandet av invånaranvändning tas i beaktande i tillämpliga delar på det sätt som stadsstyrelsen rekommenderat i alla ny- och
ombyggnadsprojekt. Dessutom ansvarar sektorerna för att tillägga de
lokaler som de förvaltar och som lämpar sig för invånaranvändning i
det elektroniska bokningssystemet.
För verkställandet av principerna för invånaranvändning, främjandet av
en stadsgemensam granskning och förvaltandet av lokalbokningshelheten har stadens ledningsgrupp beslutat skapa en stadsgemensam
förvaltningsmodell som genomskär alla sektorer. En sektorsöverskridande styrningsgrupp har inlett sin verksamhet i början av år 2021, och
ansvarar för kritiska riktlinjer samt styr, stöder och följer utvecklandet
av lokal- och resurstjänsterna. Servicen och processerna utvecklas under kultur- och fritidssektorns ledning.
Lokaler avsedda för invånaranvändning
För tillfället erbjuder staden mångsidiga lokaler för invånaranvändning
runtom i staden genom Varaamo-tjänsten, och man ökar antalet lokaler
ständigt. För närvarande finns det året om över trettio lokaler som kan
bokas av kommunens invånare och som lämpar sig för möten eller
grupparbete, samt tjugo små arbetsutrymmen och flera olika hobbyutrymmen. Det finns ungefär tjugo utrymmen som stöder olika hobbyer,
som t.ex. att spela musik eller banda in ljud, matlagning, motion och
spel.
Under sommarsäsongen finns det dessutom över femtio andra lokaler
som kan bokas: 28 utomhusutrymmen, 18 tennisplaner samt två villor
ute på öar, tre bastur och tre stugor. Under år 2020 tillades 51 nya lokaler som ligger runt om i staden och kan bokas via servicen. För tillfället erbjuder staden sammanlagt ca 130 lokaler som kan bokas av
stadsbor i Varaamo-tjänsten. Av den nuvarande lokal- och resurskapaciteten som lämpar sig för invånaranvändning är det endast en liten del
som kan bokas via Varaamo-tjänsten. Antalet lokaler som kan bokas
kan tiofaldigas under de kommande åren genom att tjänsterna avstår
från separata system och strukturer.
Varaamo.hel.fi utvecklar hittbarheten och tillgängligheten för utrymmena på ett mångsidigt sätt. Bokningen av stadens lokaler, bokningsbekräftelser som gäller användningen och upprättande av avtal centraliseras allt starkare till varaamo.hel.fi-tjänsten. För att erbjuda bättre hittbarhet för lokalerna och upplevelse för kommunens invånare samlas
stadens lokal- och resursbokningssystem till en serviceplattform, och
överlappande system läggs ner kontrollerat. Ersättningen av de nuvaPostadress
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rande systemen kräver stadsgemensamt utvecklingsarbete och ny
granskning av lokalbokningstjänsten och prissättningen. Möjliggörandet
av invånaranvändning utanför den egentliga användningstiden, dvs. lokalanvändning med egenkontroll, förutsätter detaljerade, utförliga
granskningar och förnyelser av lokaler och fastigheter samt mer omfattande riktlinjer på stadsnivå. Det säkerhetscentrerade arbetet är långsamt men konkretiseras så småningom som bokningsbara lokaler.
Bl.a. bibliotek och ungdomslokaler erbjuder avgiftsfria utrymmen för sina användare. Dessutom erbjuder staden nästan gratis lokaler som
den subventionerar genom sina egna sektorer. Om subventionerandet
av lokalanvändningen beslutar sektorerna i regel själva genom sina
nämnder och på basis av sina budgeter.
Främjandet av tillgången till lokalerna
Staden har som mål att även i fortsättningen öka utbudet av öppna och
avgiftsfria lokaler i stadsdelarna genom sektorernas samarbete och
som en del av planeringen och genomförandet av olika om- och nybyggnadsobjekt. Utbudet av lokaler ökas inom ramen för de resurser
och omständigheter som tjänsterna möjliggör, med hänsyn till att lokalerna i första hand används för de ändamål som de från början är avsedda för. I lokalplaneringen tar man i beaktande områdets invånares
och intressentgruppers behov och lyssnar på och involverar olika intressentgrupper. Det är viktigt att man i fortsättningen beaktar behovet
av öppna och avgiftsfria lokaler som en fastare del av hela stadens
planering av servicenät och lokaler redan under detaljplaneläggningen.
Fastställandet av planeringsprinciperna för dessa servicebehov främjas
genom samarbete mellan sektorerna.
Stadsmiljönämnden, kultur- och fritidsnämnden, social- och hälsovårdsnämnden samt fostrans- och utbildningsnämnden har gett utlåtanden i ärendet. Stadsstyrelsens svar stämmer överens med utlåtandena.
Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 32174
suvi.ramo(a)hel.fi
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1

Valtuutettu Mari Holopaisen aloite

Sökande av ändring
Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria
Kaupunginhallitus 03.05.2021 § 325
HEL 2020-012441 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättää katsoa aloitteen loppuun käsitellyksi.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174
suvi.ramo(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 30.03.2021 § 72
HEL 2020-012441 T 00 00 03

Lausunto
Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle valtuutettu
Mari Holopaisen ja 14 muun valtuutetun avointa ja maksutonta tilaa jokaiseen kaupunginosaan koskevasta valtuustoaloitteesta seuraavan
lausunnon:
"Aloitteessa esitetään, että kaupunki varmistaa sekä olemassa olevien
alueiden että uusien kaavoituksen yhteydessä riittävien avoimien tilojen
saatavuuden.
Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että kuntalaisten on mahdollista
saada käyttöönsä sosiaali- ja terveystoimialan perhe- ja sosiaalipalvelujen ylläpitämien asukastalojen ja lähiöasemien tiloja joko maksuttomasti tai kohtuullista korvausta vastaan. Asukastaloja ja lähiöasemia
on ympäri Helsinkiä (Pihlajamäki, Malmi, Maunula, Oulunkylä, Alppila,
Punavuori, Vuosaari ja Kontula). Näiden tilojen käyttö on suunnattu
alueen asukkaiden maksuttomaan tai hyvin edulliseen poliittisesti ja
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uskonnollisesti sitoutumattomaan päihteettömään toimintaan. Asukasosallisuusrahasta yhdistys voi hakea rahoitusta vuosittain tilojen vuokranmaksun tukemiseen Helsingin kaupungilta. Kuntalaisilla on mahdollisuus myös varata tai vuokrata tiloja seniorikeskuksista sekä matalan kynnyksen päivätoimintapaikoista.
Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että yleensä uusien sosiaali- ja terveydenhuollon keskusten (terveys- ja hyvinvointikeskukset,
perhekeskukset, seniorikeskukset) suunnittelu edellyttää toimintaan
soveltuvan tontin muodostamista ja asemakaavamuutosta. Keskukset
toteutetaan toiminnan edellyttämän tilaohjelman mukaisesti, joissa ensisijaisena ovat sosiaali- ja terveydenhuollon vastaanotto- ja palvelutilat, seniorikeskuksissa asukastilat ja keskuksen asukkaiden toimintaan
liittyvät palvelu- ja aputilat. Osa uusien keskusten toimintojen käyttöön
tulevista tiloista on kaikille suunnattua soveltuvaa ja avointa tilaa, mutta
suurin osa tiloista suunnitellaan tietyille asiakasryhmille ja on kohdennettua toimitilaa (esimerkiksi vastaanottohuoneet), jossa toimintaa toteutetaan. Esimerkkeinä avoimista ja kaikille soveltuvista tiloista ovat
perhekeskusten perhekahvilat, terveys- ja hyvinvointikeskusten kahvilaravintolat henkilökunnalle ja keskuksissa asioiville asiakkaille ja kaupunkilaisille sekä avoimet tapahtumatorit ja sosiaali- ja terveystoimen
kolmannen sektorin yhteistyötahojen toiminnalle tarkoitetut varattavat
tilat.
Sosiaali- ja terveystoimiala ei vastaa koko kaupungin asukastilojen suunnittelusta ja toteutuksesta, vaan eri toimialoilla on omia ratkaisuja
asukastiloihin (esim. Maunula-talo), myös monihallintokuntaisesti. Lisäksi eri kaupunginosayhdistykset ylläpitävät asukkaille tarkoitettuja
avoimia ja maksuttomia tiloja sekä eri alueilla sijaitsevat kiinteistöosakeyhtiöt hallinnoivat taloyhtiöiden kerho- ja asukastiloja. Kaupungin
osallistavan budjetoinnin rahoitusta voivat kaikki kuntalaiset hyödyntää
mahdollisten uusien asukastilojen perustamiseen osallistumalla ideointiin ja tekemällä ehdotuksia. Sosiaali- ja terveystoimiala pyrkii omalta
osaltaan varmistamaan asukastalojen ja lähiöasemien toimitilojen
käyttöä avoimuusperiaatteella maksuttomina tai kohtuuhintaisina
helsinkiläisille. Pandemian aikana asukastalojen ja lähiöasemien toiminta on ollut ohjeistuksen mukaan suljettuna, ainoastaan digineuvontaa on tarjottu asiakkaille ajanvarauksella. Pandemian väistyttyä toiminta ja palvelut sekä asukastalojen ja lähiöasemien aukioloajat palaavat
normaaleiksi.
Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi
Sosiaali- ja terveystoimialan ylläpitämä asukastalojen ja lähiöasemien
toiminta, palvelut ja tilat ovat tarjolla kaikille kuntalaisille joko täysin
maksuttomasti tai kohtuullista korvausta vastaan. Kaikille avoimella vaPostadress
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rausmahdollisuudella halutaan varmistaa, että alueilla on tiloja eri ryhmien tarpeisiin. Kaupunkilaisten osallisuutta, omaehtoista ryhmä- ja
harrastustoimintaa, oppimista ja vertaisryhmätoimintaa voidaan tukea
ja edistää tarjoamalla avoimia ja maksuttomia/kohtuuhintaisia tiloja erilaisten ryhmien käyttöön, jotta tilojen puute ei estä toiminnan aloittamista."
Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Lisätiedot
Kati Hynninen, toimitila-asiantuntija, puhelin: 310 46701
kati.hynninen(a)hel.fi
Irene Pudassalo-Thurman, johtava sosiaalityöntekijä, puhelin: 310 24323
irene.pudassalo-thurman(a)hel.fi
Pirjo Sipiläinen, johtava arkkitehti, puhelin: 310 42256
pirjo.sipilainen(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 30.03.2021 § 40
HEL 2020-012441 T 00 00 03

Lausunto
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää tärkeänä, että kaupunki omilla
toimillaan lisää tilojen saatavuutta eri alueilla. Kaupunkistrategian mukaisesti tasavertaisten mahdollisuuksien luomiseksi kulttuurin ja vapaaajan toimiala varmistaa, että sen omia tiloja on helppoa ja turvallista
käyttää koulutus-, kansalais- ja kulttuuritoimintaan. Lisäksi kulttuuri- ja
vapaa-aikalautakunta pyrkii kaupungin strategian ja kaupunginhallituksen 20.8.2018 hyväksymien asukaskäytön periaatteiden mukaisesti
osaltaan varmistamaan, että tilatarjontaa kasvatetaan kaupunginosissa
palveluiden mahdollistamien resurssien ja olosuhteiden puitteissa, huomioiden, että tiloja käytetään ensisijaisesti siihen tarkoitukseen, johon
tilat on alun perin osoitettu. Avointa ja maksutonta tilojen käyttöä edistetään jatkossakin osana toimialan peruskorjaus- ja uudisrakentamishankkeiden toteutusta, ja tilojen käyttötarkoitukset on määritelty
kaavamääräyksin sekä rakennusluvissa. Tilasuunnittelussa huomioidaan alueen asukkaiden ja sidosryhmien tarpeita sekä kuullaan ja osallistetaan erilaisia sidosryhmiä.
Tällä hetkellä Helsingin kaupunki tarjoaa Varaamo-palvelun kautta
asukaskäyttöön monipuolisia tiloja ympäri kaupunkia ja tilojen määrää
lisätään jatkuvasti. Ympärivuotisesti kuntalaisten varattavissa ovat tällä
hetkellä yli kolmekymmentä kokoustamiseen tai ryhmätyöskentelyyn
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soveltuvaa tilaa, kaksikymmentä pientä työskentelytilaa sekä useita erilaisia harrastustiloja. Harrastamista tukevia tiloja, kuten soittamiseen tai
äänittämiseen, ruoanlaittoon, liikuntaan ja pelaamiseen soveltuvia tiloja
on noin kaksikymmentä. Lisäksi kesäkaudella on varattavissa yli viisikymmentä muuta tilaa: 28 ulkotapahtumatilaa, 18 tenniskenttää sekä
ulkoilusaarien kaksi kokoushuvilaa, kolme saunaa ja kolme mökkiä.
Vuoden 2020 aikana palveluun tuotiin varattavaksi 51 uutta tilaa eri puolilta kaupunkia. Yhteensä Varaamo-palvelussa on kuntalaisten varattavissa tällä hetkellä noin 130 Helsingin kaupungin tilaa. Tämänhetkisestä asukaskäyttöön soveltuvasta tila- ja resurssikapasiteetista kuitenkin vasta pieni osa on saatavilla nykyisen Varaamo-palvelun kautta.
Varattavien tilojen määrä voidaan kymmenkertaistaa seuraavien vuosien aikana, palvelujen luopuessa erillisjärjestelmistä ja rakenteista.
Varaamo.hel.fi kehittää monipuolisesti tilojen löydettävyyttä ja saatavuutta. Kaupungin tilojen varaaminen, käyttöön liittyvien varausvahvistusten ja sopimusten tekeminen keskitetään jatkossa entistä kiinteämmin
varaamo.hel.fi -palveluun. Tilojen löydettävyyden ja paremman kuntalaiskokemuksen tarjoamiseksi kaupungin tila- ja resurssivarausjärjestelmät kootaan yhdeksi palvelualustaksi ja päällekkäisistä järjestelmistä
luovutaan hallitusti. Nykyisten järjestelmien korvaaminen edellyttää
kaupunkiyhteistä kehitystyötä sekä tilavarauspalvelun ja hinnoittelun
uudelleentarkastelua. Asukaskäytön mahdollistaminen varsinaisen
käyttöajan ulkopuolella, eli tilojen omavalvontakäyttö, edellyttää yksityiskohtaisia tarkkoja selvityksiä ja uudistuksia tila- ja kiinteistökohtaisesti
sekä laajempia kaupunkitasoisia linjauksia. Turvallisuuskeskeinen työ
on hidasta, mutta konkretisoituu varattaviksi tiloiksi vähitellen.
Asukaskäytön periaatteiden toimeenpanemiseksi, kaupunkiyhteisen
tarkastelun edistämiseksi ja tilavarauskokonaisuuden hallinnoimiseksi
on kaupungin johtoryhmässä päätetty muodostaa toimialat läpileikkaava kaupunkiyhteinen hallintamalli. Toimialat ylittävä ohjausryhmä on
aloittanut toimintansa vuoden 2021 alussa ja vastaa kriittisistä linjauksista sekä ohjaa, tukee ja seuraa tila- ja resurssipalveluiden etenemistä. Ohjausryhmää johtaa kirjastopalvelujen johtaja Katri Vänttinen. Operatiivinen tiimi, joka koostuu eri toimialojen asiantuntijoista, tukee ohjausryhmän työskentelyä. Hallintamallin mukaisesti kaupunginkanslia vastaa järjestelmäkehityksestä sekä omistaa tila- ja resurssivarauspalvelualustan. Palvelua ja prosesseja kehitetään kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan johdolla. Kukin toimiala päättää palveluun liitettävistä tiloista ja niiden liittämisjärjestyksestä, tiloihin liittyvistä ohjeista ja
rajoituksista sekä peruutusehdoista. Kaupunkiympäristön toimiala vastaa tilateknisen kokonaisuuden koordinoinnista, pois lukien liikunnan
fyysisten tilojen hallinta, sekä kaavoituksesta. Muut asukaskäyttöön liittyvät linjaukset toteutetaan toimialoilla kaupunginhallituksen 20.8.2018
hyväksymien asukaskäytön periaatteiden pohjalta.
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Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla on tähän mennessä pyritty edistämään tilojen asukaskäyttöä erityisesti kirjastopalvelukokonaisuudessa ja nuorisopalvelukokonaisuudessa tuomalla tiloja varattavaksi Varaamo-palvelun kautta. Kirjastojen ja nuorisopalveluiden tilat muodostavat merkittävimmän osan kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tämänhetkisestä tilatarjonnasta Varaamo-palvelussa. Nuorisopalveluiden tilatarjontaa kasvatetaan vuoden 2021 aikana entisestään, kun järjestöjen
vakiovuorojen haku siirtyy vaihteittain osaksi Varaamo-palvelua. Liikuntapalvelukokonaisuus on tuonut palveluun varattavaksi tenniskenttiä
sekä merellisiä palveluita kuten saunoja, mökkejä ja kokoushuviloita
vuonna 2020. Kulttuurinpalveluiden tilojen tarjoamista Varaamopalvelun kautta on selvitetty vuosien 2019–2020 aikana, mutta nykyinen tilavarausjärjestelmä ei toistaiseksi ole mahdollistanut kulttuuripalveluiden hallinnoimien tapahtumatilojen tuomista varattavaksi Varaamo-palvelun kautta. Tilavarauskokonaisuuden tärkeimmäksi kehityskohteiksi vuodelle 2021 on asetettu säännöllisen varaamisen kehittäminen. Tapahtumatilojen ja -alueiden varaamisen kehitystyö käynnistetään loppuvuodesta 2021. Kehitystyössä ovat mukana kaikki toimialat.
Helsinki pyrkii jatkossa yhä enenevissä määrin mahdollistamaan avoimen ja maksuttoman tilan tarjontaa kaupunginosittain myös osana
kaupungin uudiskohteiden suunnittelua. Esimerkkiä kaupunginosayhdistyksiä ja asukkaita osallistavasta tilojen suunnittelusta edustaa Jakomäen uusi palvelurakennus Jakomäen sydän. Jakomäen sydämeen
sijoittuvat peruskoulun, päiväkodin, leikkipuiston ja nuorisotalon tilat.
Uusi palvelurakennus on suunniteltu yhdessä talon tulevien käyttäjien
kanssa asukastoimintaa ajatellen ja siinä on osallistettu asukkaita ja
yhdistyksiä talon suunnitteluvaiheesta alkaen. Kulttuurin ja vapaa-ajan
toimiala sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimiala pyrkivät yhdessä
edistämään ja kehittämään asukaskäytön yhteistyörakennetta. Ensimmäiset tilat on luovutettu käyttöön elokuussa 2020. Rakennuksen yhteydessä olevien liikuntasalitilojen peruskorjaus valmistuu maaliskuussa 2021, jolloin koko Jakomäen sydän -palvelurakennus on valmis. Tilojen hallinnointiin, luovuttamiseen ja käyttöön liittyvä työ on käynnissä.
Jakomäen sydämen valmistuminen lisää Itä-Helsingissä alueellista tilatarjontaa ja toimii esimerkkinä tuleville osallistaville tilahankkeille.
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tavoitteena on jatkossakin lisätä avointa ja maksutonta tilatarjontaa kaupunginosissa yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan kanssa osana erilaisten peruskorjaus- ja uudiskohteiden suunnittelua. On tärkeää, että jatkossa avoimen ja maksuttoman tilankäytön tarpeet huomioidaan entistä kiinteämmin osana koko
kaupungin palveluverkko- ja tilasuunnittelua. Näiden palvelutarpeiden
suunnitteluperiaatteiden määrittelyä toimiala edistää yhteistyössä muiden toimialojen kanssa.
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Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio
Lisätiedot
Marika Westman, kehittämisasiantuntija, puhelin: 310 71574
marika.westman(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 23.03.2021 § 180
HEL 2020-012441 T 00 00 03

Lausunto
Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi seuraavan lausunnon liitteenä
olevasta Mari Holopaisen valtuustoaloitteesta avoimesta ja maksuttomasta tilasta jokaiseen kaupunginosaan:
Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää kannatettavana, että toimialan
käytössä olevien tilojen asukaskäyttöä lisätään edelleen. Kaupunginhallituksen vuonna 2020 hyväksymässä toimitilastrategiassa tavoitellaan sitä, että kaupungin tilat pystyvät palvelemaan erilaisia käyttäjiä ja
siten tilat tehdään mahdollisimman monikäyttöisiksi ja tilojen iltakäyttö
mahdollistetaan.
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala luovuttaa tällä hetkellä asukaskäyttöön laajasti hallinnassaan olevien toimipisteiden tiloja eri kaupunginosissa. Asukaskäyttöön voi varata leikkipuistojen ja päiväkotien
tiloja, koulujen luokkahuoneita, aineopetustiloja, auditorioita, ruokasaleja ja muita erikoistiloja. Koulujen ja oppilaitosten liikuntatilojen asukaskäytön varaaminen tapahtuu kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalveluiden kautta. Kouluja ja oppilaitoksia, joiden tiloja luovutetaan asukaskäyttöön on noin 140, leikkipuistoja noin 40 ja päiväkoteja
arviolta 25–30. Tilat sijaitsevat eri puolilla kaupunkia.
Tilojen asukaskäyttö kouluissa, oppilaitoksissa ja päiväkodeissa on turvallisuussyistä sekä tilojen korkean käyttöasteen vuoksi mahdollista
vain varsinaisen toiminta-ajan ulkopuolella. Asukaskäytön aukioloajat
ovat pääsääntöisesti arkisin klo 17.00–21.00, viikonloppuisin klo 9.00–
21.00, varausaikoja on laajennettu tapauskohtaisesti erityisesti liikuntaharrastuksien järjestämiseksi.
Leikkipuistoissa voidaan pienimuotoisesti myös aamupäivisin käyttää tiloja pikkulapsiperheiden omaehtoiseen toimintaan tai järjestötoimintaan. Lisäksi leikkipuistot ovat kokoontumispaikkoja lapsiperheille, joissa arkipäivisin ulkoilun lisäksi voi mm. käyttää tiloja ruuan lämmittämiseen, kahvinkeittoon ja wc-käyttöön.
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Kaupunki toteuttaa kaikissa uusissa rakennushankkeissaan mahdollisuuksia tilojen asukaskäytölle. Tähän varaudutaan muun muassa osoittamalla selkeästi tiettyjä tiloja asukaskäyttöön, jolloin voidaan varautua
sisäänkäynneillä, kulunvalvonta- ja lukitusjärjestelyillä siten, että tilojen
varaaminen ja käyttö on kaikkien osapuolien kannalta turvallista. Myös
vanhojen kiinteistöjen lukituksia uusitaan asukaskäytön lisäämiseksi.
Tiloista perittävät maksut
Osassa kouluja, leikkipuistoissa sekä päiväkodeissa, tiloja voi saada
käyttöön siten, että käyttäjä huolehtii itse tilojen valvonnasta ja siistimisestä. Tällöin käyttäjältä peritään alhaisempi, niin kutsuttu omavalvontahinta. Mikäli tiloihin hankitaan iltavalvoja, tilojen käyttömaksu on korkeampi.
Asukaskäyttö on tietyille käyttäjäryhmille omavalvontaperiaatteella
maksutonta siihen soveltuvissa kiinteistöissä. Omavalvontainen asukaskäyttö on maksutonta, mikäli kyseessä on kaupungin oma toiminta,
koulujen aamu- ja iltapäivätoiminta sekä luokkatoimikuntien, vanhempainyhdistysten ja vastaavien toiminta, yleishyödyllinen järjestö- ja kansalaistoiminta, aktivismi tapauskohtaisesti kaupungin arvojen mukaisesti, omaehtoinen järjestäytymätön harrastustoiminta sekä taiteen perusopetuksen ryhmä- ja yksilöopetus.
Maksullista käyttöä on toiminta, johon liittyy yritystoimintaa tai kilpailun
vääristymisen mahdollisuus. Uskonnollinen toiminta on maksullista,
mikäli tilaisuudessa ei ole avoimeen kutsuun pohjautuen edustettuna
useampia uskonnollisia vakaumuksia. Yksittäisen puolueen tai ehdokkaan järjestämistä vaalitilaisuuksista peritään aina maksu. Lisäksi toiminta, joka on suunnattu pääasiassa muille kuin helsinkiläisille, on
maksullista.
Toimialan tilojen asukaskäyttöä pyritään entisestään laajentamaan tilojen omavalvontaa lisäämällä. Tavoitteena on toimialan kaikkien tilojen
varaamisen keskittäminen samaan varausjärjestelmään, lisäksi parhaillaan selvitetään myös kaupungin yhteistä tilavarausjärjestelmää.
Vaikutusten arviointi
Toimialan tilojen asukaskäytöllä on myönteisiä vaikutuksia alueiden
asukkaiden arkeen. Tiloja käytetään muun muassa lasten- ja aikuisten
monipuoliseen harrastustoimintaan, taloyhtiöiden kokoontumisiin, erilaisen vapaaehtoistoiminnan kokoustiloina lisäksi tiloissa järjestetään
juhlia ja tapahtumia. Tilojen asukaskäyttö vahvistaa asukkaiden omaaloitteellisuutta sekä yhteisöjen alueellista osallistamista ja yhteistoimintaa.
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Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää tärkeänä, että asukaskäytön laajentuessa parannetaan edelleen tilojen kulunvalvontaa ja siihen liittyviä
teknisiä järjestelmiä sekä kaupungin yhteistä tilavarausjärjestelmää.
Tähän tulee osoittaa riittävät varat toimialoille. Sähköistä varausjärjestelmää tulee kehittää asukasystävällisemmäksi. Asukaskäytöstä aiheutuvat kustannukset eivät saa rasittaa kasvatuksen ja koulutuksen
toimialan perustehtävää.
Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen
Lisätiedot
Carola Harju, yksikön päällikkö, puhelin: 310 42542
carola.harju(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 16.03.2021 § 120
HEL 2020-012441 T 00 00 03

Hankenumero 5264_192

Lausunto
Kaupunkiympäristölautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle:
Helsingin kaupunginhallitus hyväksyi kaupungin ensimmäisen toimitilastrategian 22.6.2020 (§ 24). Strategiassa kiinteistöomaisuuden hallintaa ja hoitoa ohjataan aiempaa tavoitteellisempaan suuntaan niin, että
tilat kestävät aikaa ja pystyvät palvelemaan erilaisia käyttäjiä. Strategian edellyttämän toimintatavan mukaisesti kaupungin tilat tehdään
mahdollisimman monikäyttöisiksi ja tilojen iltakäyttö mahdollistetaan.
Yhteistilojen keskittäminen suuremmiksi kokonaisuuksiksi mahdollistaa
tilojen paremman toiminnallisuuden ja joustavuuden. Kaupungin omistamia monikäyttötiloja ovat esimerkiksi nuorisotalot, koulut ja asukaspuistot. Keskitettyjä yhteistilahankkeita on toteutettu esimerkiksi Arabianrannassa, Kalasatamassa, Vuosaaressa ja Pasilan Postipuistossa.
Käyttäjilleen maksuttomia tiloja tarjoavat esimerkiksi kirjastot ja nuorisotilat. Näiden lisäksi kaupunki tarjoaa käyttäjille lähes maksuttomia tiloja, joita subventoidaan kaupungin omien toimialojen kautta.
Tilakäytön subventoinnista päättävät pääsääntöisesti käyttäjätoimialat
itse lautakuntiensa kautta ja talousarvioonsa perustuen. Kaupungin talousarviossa määritellään tilahankkeet aikatauluineen. Kaupungin
omissa tilahankkeissa käyttäjätoimialoille, kuten kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle, sosiaali- ja terveystoimialalle ja kulttuurin ja vapaaajan toimialalle vuokrataan rakennus tai tilakokonaisuus, jonka yhtePostadress
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iskäytön mahdollistamisesta toimialat vastaavat itsenäisesti. Sisäisessä
vuokrauksessa todelliset tilakustannukset kohdistetaan käyttäjätoimialan talouteen. Tiloille, joita kaupunki ei tarvitse omassa käytössään tai
joiden omistamiseen ei liity muita strategisia syitä tai pitkän tähtäimen
palvelutilatarpeita, ei ole löytynyt kestävää talousarvion mahdollistamaa
ratkaisua.
Kaupunkiympäristön toimialalla on parhaillaan käynnissä ydinprosessityö, jonka alueellisten tilaratkaisuiden suunnittelun pääprosessissa käsitellään palvelutilatarpeiden oikea-aikaista tunnistamista esimerkiksi
kaavavarannon, rakennusoikeuden sekä talousarvioon sovittamisen
osalta toimialojen yhteistyössä. Kaupungin omistamien tilojen osalta tilantarve suunnitellaan yhteistyössä käyttäjätoimialojen kanssa jo asemakaavoituksen aikana. Kaavoituksen aikana voidaan määritellä esimerkiksi tilojen käyttötarkoitus, mutta ei niiden omistajaa tai rahoitusta.
Esimerkiksi Vuosaaren uuden lukion kaavoituksessa on pyritty edistämään vahvasti ajatusta yhteiskäytön mahdollistamisesta jo suunnitteluvaiheen aikana. Vuosaaren keskustan suunnitteluperiaatteiden
(Kslk 15.11.2016, § 377) aikaisessa vuorovaikutuksessa nousi vahvasti
esiin alueellisten toimijoiden huoli monitoimitilojen saatavuudesta ItäHelsingissä. Tavoitteet ilta- ja viikonloppukäytöstä liitettiin hankkeen
vaatimuksiin asemakaavassa ja sitä tarkentavassa korttelikortissa.
Asemakaavan laatimisen rinnalla järjestettiin elinkaarikilpailutus kilpailullisella neuvottelumenettelyllä ja korttelikortissa kuvatut tavoitteet liitettiin kilpailutuksen arviointina toimivaan laatupisteytykseen. Tämän lisäksi suunnittelua ohjattiin asemakaavoituksen, tilaajan ja palvelutarjoajien välisissä neuvotteluissa. Arviointikriteerien kautta valikoitunut voittajaehdotus on rakenteilla ja aloittaa tavoitteellisesti toimintansa
syyslukukaudeksi 2021.
Kaavoitus ei ota kantaa tilojen hintaan tai omistajuuteen, vaan tilojen
maksuttomuuden mahdollistaminen tulee huomioida ensisijaisesti kaupungin talousarvioneuvotteluiden aikana. Kaupungin omistamien tilojen
entistä aktiivisempi avaaminen ulkopuoliseen käyttöön vaatii uudenlaisia toimintamalleja esimerkiksi rahoituksen ja tilavarausten osalta.
Kaupungin toimitilastrategian pohjalta erillisten monikäyttötilojen kaavoittamiseen, omistamiseen ja hallinnointiin ei ole perustetta.
09.03.2021 Pöydälle
02.03.2021 Pöydälle
Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot
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Susa Eräranta, tiimipäällikkö, puhelin: 310 32057
susa.eraranta(a)hel.fi
Pasi Lönnberg, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31851
pasi.lonnberg(a)hel.fi
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§ 152
Den av ledamoten Sami Muttilainen väckta motionen om namngivning av ett park- eller gatuområde efter Johan Knut Harju
HEL 2020-013053 T 00 00 03

Beslut
På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 32174
suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor
1

Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite

Sökande av ändring
Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
Beslutsförslag
Stadsfullmäktige betraktar motionen som slutbehandlad.
Föredragandens motiveringar
Ledamoten Sami Muttilainen och 27 andra ledamöter föreslår i sin motion att staden ska uppkalla ett park- eller gatuområde efter Johan Knut
Harju.
Stadsstyrelsen konstaterar med hänvisning till stadsmiljönämndens utlåtande att författaren och traditionsinsamlaren Johan Knut (J. K., Jukka) Harjus (1910–1976) banbrytande livsverk är förknippat med
Helsingfors och speciellt dess östra innerstad och strandområden norr
om Långa bron. J. K. Harju dokumenterade utslagna bostadslösas och
alkoholisters minnen, urbana traditioner och stadshistoria också genom
sina egna upplevelser. Harjus verksamhet uppskattades inte av hans
samtida och fick inte den uppmärksamhet den förtjänar. Harju upplevde
att han utan egennytta samlade in muntlig tradition för det framtida
forskningsarbetets behov.
En eventuell plats uppkallad efter J. K. Harju kan bli aktuell kring Industrigatans axel i och med att detaljplanen för Tågvägen och Industrigatan ska ändras i stadsdelarna Sörnäs, Åshöjden, Hermanstad eller
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Vallgård, om där bildas nya platser som ska namnges. Också något
annat objekt som ska namnges i östra innerstaden kan komma i fråga.
Den här trakten hörde under många år till den livsmiljö där Harju kände
sig som mest hemma. Att lyfta fram Harjus namn i en för honom själv
viktig omgivning och på en plats med anknytning till honom skulle ge
den brokiga mångfalden i helsingforsarnas leverne synlighet och vittna
om platsens olika tidsskikt. Än så länge har namnmotivet J. K. Harju
förts in i namnkommitténs namnbank, varifrån det kan tas i bruk om ett
lämpligt objekt ska namnges.
Att döpa om Svalboparken efter J. K. Harju är inte möjligt, eftersom befintliga namn inte ändras utan särskilt vägande skäl, exempelvis sådana som hänför sig till räddningssäkerheten. För Hagnässtranden, som
också nämns i motionen, har en detaljplaneändring trätt i kraft hösten
2020, och i den har alla behövliga objekt således nyligen fått ett namn.
Stadsmiljönämnden har gett ett utlåtande om motionen. Stadsmiljönämnden gav sitt utlåtande efter att i saken ha hört namnkommittén,
som ansvarar för planeringen av namnskicket i detaljplanerna. Svaret
stämmer överens med utlåtandet.
Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 32174
suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor
1

Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite

Sökande av ändring
Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria
Kaupunginhallitus 03.05.2021 § 326
HEL 2020-013053 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
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Kaupunginvaltuusto päättää katsoa aloitteen loppuun käsitellyksi.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174
suvi.ramo(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 23.03.2021 § 145
HEL 2020-013053 T 00 00 03

Hankenumero 5264_195

Lausunto
Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon:
Nimistönsuunnittelu on osa kaupunkisuunnittelua, ja nimistö suunnitellaan asemakaavojen laatimisen yhteydessä. Helsingissä on noin 7 000
paikannimeä sekä suomeksi että ruotsiksi. Noin kahdeksan prosenttia
nimistä on annettu henkilöiden mukaan. Henkilönnimien käyttö nimistössä voi olla perusteltua, kun henkilö tai hänen elämäntyönsä liittyy
läheisesti nimettävään paikkaan tai alueella käytettävään nimistön aihepiiriin.
Kaupunkiympäristölautakunta toteaa, että kirjailija ja perinteenkerääjä
Johan Knut (J. K., Jukka) Harjun (1910–1976) uraauurtava elämäntyö
liittyy Helsinkiin ja erityisesti sen itäiseen, Pitkänsillan pohjoispuoliseen
kantakaupunkiin ja ranta-alueisiin. J. K. Harju dokumentoi yhteiskunnasta syrjäytyneiden asunnottomien ja alkoholistien muistitietoa, urbaania perinnettä ja kaupunkihistoriaa myös omien kokemustensa
kautta. Harjun toiminta ei nauttinut aikalaistensa kunnioitusta eikä saanut ansaitsemaansa huomiota. Harju tunsikin tekevänsä muistitiedon
keruuta pyyteettömästi tulevaisuuden tutkimustyön tarpeisiin.
Kaupunkiympäristölautakunta toteaa nimistötoimikuntaa kuultuaan, että
mahdollinen J. K. Harjun nimikkopaikka voi tulla harkittavaksi esimerkiksi niin sanotun Teollisuuskadun akselin ympäristössä Junatien ja
Teollisuuskadun asemakaavan muutosten myötä Sörnäisten, Alppiharjun, Hermannin tai Vallilan kaupunginosassa, mikäli alueelle muodostuu uusia nimettäviä paikkoja. Myös jokin muu nimettäväksi tuleva
kohde itäisessä kantakaupungissa voi tulla kyseeseen. Tämä seutu oli
monien vuosien ajan Harjun ominta ja tutuinta elämänpiiriä. Harjun nimen nostaminen esille hänelle itselleen tärkeässä ympäristössä ja häPostadress
PB 1
00099 HELSINGFORS STAD
helsinki.kirjaamo@hel.fi

Besöksadress
Norra esplanaden 11-13
Helsingfors 17
http://www.hel.fi/stadsfullmaktige

Telefon
+358 9 310 1641
Telefax
+358 9 655 783

FO-nummer
0201256-6

Kontonr
FI0680001200062637
Moms nr
FI02012566

Helsingfors stad
Stadsfullmäktige

Protokoll

9/2021

456 (531)

Ärende/29
19.05.2021

neen liittyvässä paikassa toisi näkyväksi moniarvoisten ja moninaisten
helsinkiläisten elämäntapojen kirjon sekä viestisi paikan ajallisesta kerroksellisuudesta. Toistaiseksi nimistötoimikunta vei J. K. Harjun niin
sanottuun nimipankkiin, josta nimiaihe olisi otettavissa käyttöön, mikäli
sopiva kohde tulee nimettäväksi.
Nimistötoimikunta mainitsee 10.2.2021 antamassaan lausunnossa, että
ehdotettu Pääskylänpuiston nimenmuutos J. K. Harjun nimikkopaikaksi
ei ole mahdollinen, sillä käytössä olevia nimiä ei muuteta ilman erityisen painavia, esimerkiksi pelastusturvallisuuteen liittyviä perusteita.
Hakaniemenrannassa, johon aloitteessa myös viitataan, on syksyllä
2020 tullut voimaan asemakaavan muutos, jossa kaikki tarpeelliset
kohteet on vastikään nimetty.
Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot
Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386
johanna.lehtonen(a)hel.fi

Nimistötoimikunta 10.02.2021 § 8
HEL 2020-013053 T 00 00 03

Nimistötoimikunta antoi lausunnon kaupunkiympäristölautakunnalle:
Nimistötoimikunta toteaa Helsingin kaupungin vakiintuneista nimeämisperiaatteista, että jonkin kohteen nimeämistä henkilön muistoksi voidaan harkita, mikäli henkilö on kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävän elämäntyön tehnyt suomalainen, tai henkilö on syntynyt tai asunut osan elämästään tai tehnyt elämäntyönsä Helsingissä, tai henkilö liittyy positiivisella tavalla nimettävään paikkaan tai edustaa sen historiallista kerrostuneisuutta. Helsingin muistonimiperiaatteet noudattavat
YK:n ja suomen kielen lautakunnan suosituksia.
Itseoppineen kirjailijan ja perinteenkerääjän Johan Knut (J. K., Jukka)
Harjun (1910–1976) elämäntyö liittyy erottamattomasti Helsinkiin ja erityisesti sen itäiseen kantakaupunkiin. 1960–1970-luvuilla Harju keräsi
ja talletti yhteiskunnasta syrjäytyneiden asunnottomien ja alkoholistien
muistitietoa sekä omia kokemuksiaan ja havaintojaan yli 20 000 sivun
verran Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran arkistoon. Harjun tekstit
eivät juuri saaneet arvostusta hänen elinaikanaan, ja yleiseen tietoisuuteen hän nousi vasta vuodenvaihteessa 2019–2020, jolloin Helsingin
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kaupunginmuseossa järjestettiin osin Harjun keruutietoihin ja kirjoituksiin perustuva Pullopostia Kurvista -näyttely.
Valtuutetun aloitteessa ehdotettu Pääskylänpuiston nimenmuutos J. K.
Harjun nimikkopaikaksi ei ole mahdollinen, sillä käytössä olevia nimiä
ei muuteta ilman erityisen painavia, esimerkiksi pelastusturvallisuuteen
liittyviä perusteita. Toisessa ehdotetussa paikassa, Hakaniemenrannassa, on syksyllä 2020 tullut voimaan asemakaavan muutos, jossa
kaikki tarpeelliset kohteet on vastikään nimetty.
Harjun henkilöhistoriaan liittyvä mahdollinen muistamisen paikka saattaa avautua tulevaisuudessa esimerkiksi niin sanotun Teollisuuskadun
akselin ympäristössä, kun asemakaavan muutokset Junatien ja Teollisuuskadun seutuvilla käynnistyvät. Myös jokin muu asemakaavojen
ajantasaistamiseen tai täydennysrakentamiseen liittyvä asemakaavan
muutos saattaa tuoda uusia nimeämisen mahdollisuuksia itäisessä
kantakaupungissa.
Nimistötoimikunta kiittää aloitteesta ja päättää hyväksyä J. K. Harjun
nimen niin sanottuun nimipankkiin mahdollista myöhempää käyttöä
varten. Nimistötoimikunta suosittaa myös selvittämään vaikkapa nimikkotapahtuman järjestämistä tai muita, kaavanimeä ketterämpiä muistamisen ja tunnetuksi tekemisen tapoja, kuten muistolaattaa, nimikkopenkkiä, nimikkopuuta tai vastaavaa. Asunnottomia alkoholisteja on
muistettu Arvo Kustaa Parkkilan (1905–1978) muistoksi Lapinlahdenpuistikkoon pystytetyllä Ihminen nousee roskalaatikosta näköisveistoksella (Oskars Mikāns, 2001).
Nimistötoimikunta päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti
kokouksessa.
Lisätiedot
Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386
johanna.lehtonen(a)hel.fi
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§ 153
Den av ledamoten Dan Koivulaakso väckta motionen om rätt till
småbarnspedagogik för asylsökandes barn
HEL 2020-013662 T 00 00 03

Beslut
På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 32174
suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor
1

Valtuutettu Dan Koivulaakson aloite

Sökande av ändring
Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
Beslutsförslag
Stadsfullmäktige betraktar motionen som slutbehandlad.
Föredragandens motiveringar
Ledamoten Dan Koivulaakso och 19 andra ledamöter föreslår i sin motion att staden anordnar småbarnspedagogisk verksamhet för asylsökandes barn på samma villkor som för alla andra barn. Motionen motiveras bland annat med att barnen på grund av långa asylsökningsprocesser kan bli utan småbarnspedagogik till och med i flera år. Asylsökandes barn är dessutom redan i nuläget berättigade till deltagande i
den grundläggande utbildningen.
Stadsstyrelsen ser det i likhet med social- och hälsovårdsnämnden och
fostrans- och utbildningsnämnden som en god idé att barn i familjer
som söker internationellt skydd beviljas rätt till deltagande i småbarnspedagogisk verksamhet i situationer där deltagandet i sådan
verksamhet är förenligt med barnets intressen. Att asylsökandes barn
beviljas rätt till deltagande i småbarnspedagogisk verksamhet är motiverat också ur ett jämlikhetsperspektiv.
I Helsingfors anordnas småbarnspedagogik i enlighet med 6 § 1 mom. i
lagen om småbarnspedagogik för de barn vars hemkommun HelsingPostadress
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fors är enligt lagen om hemkommun (201/1994). Asylsökandes barn
har inte subjektiv rätt till småbarnspedagogik innan familjen beviljats
uppehållstillstånd. Det finns för tillfället 35 barn i daghemsåldern inom
tjänsterna för Helsingfors mottagningscentral. Migrationsverket styr,
övervakar och finansierar Helsingfors mottagningscentrals verksamhet.
Enligt den gällande verksamhetsmodellen gör socialarbetare tillsammans med kundfamiljen, barnskyddet och mottagningscentralen en bedömning av stödbehovet hos barnet och familjen. Utifrån bedömningen
kan asylsökandes barn eller barn till personer utan uppehållstillstånd
beviljas en plats inom småbarnspedagogiken. Asylsökandes barn kan
alltid delta i småbarnspedagogiken om barnet är kund hos barnskyddet
och barnskyddets socialarbetare anser att daghemmet är nödvändigt
för barnets uppväxt och utveckling och för att stödja föräldrarnas orkande. Det har också varit möjligt att ansöka om småbarnspedagogik
för ett barn bland annat på rekommendation av myndigheten som ansvarar för barnets vård. Om det har bedömts att ett barn som är i behov
av särskilt stöd, eller barnets föräldrar, har nytta av småbarnspedagogik så har sådan ordnats.
Mottagningscentralen ansvarar för tillfället för småbarnspedagogikens
kostnader, om småbarnspedagogiken betraktas som en nödvändig socialtjänst som grundar sig på behovet av särskilt stöd. Om småbarnspedagogik ordnas utgående från lagen om småbarnspedagogik,
ansvarar kommunen för kostnaderna. Ansvaret för ordnandet av småbarnspedagogik hör till fostrans- och utbildningssektorn.
Utredningen av asylsökandes situation kan pågå till och med i flera år.
Den nya lagen om småbarnspedagogik lägger större vikt på barnets
bästa och enligt lagen ska man vid planering, anordnande och tillhandahållande av samt beslutsfattande om småbarnspedagogik i första
hand se till barnets bästa. Högklassig småbarnspedagogik är särskilt
viktig för de barn vars liv präglas av flera riskfaktorer, såsom föräldrarnas låga utbildningsnivå, behovet av särskilt stöd eller ett främmande
språk som modersmål.
I enlighet med barnets intresse är det motiverat att betrakta småbarnspedagogiken som en rättighet som även hör till asylsökandes
barn. Ett barn som nyligen har anlänt till landet bör dock ges tid att anpassa sig till familjens nya omständigheter och barnets situation och intresse ska bedömas innan småbarnspedagogik söks upp. Deltagande i
småbarnspedagogik kan stödja asylsökandes barn med att finna
dagrytmen och språkliga färdigheter. Inom småbarnspedagogiken är
det också möjligt att skapa sociala relationer och få en kontakt till den
finländska kulturen. Deltagande i småbarnspedagogiken kan förebygga
ett senare behov av specialtjänster.
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Fostrans- och utbildningsnämnden och social- och hälsovårdsnämnden
har gett utlåtande om motionen. Svaret är förenligt med utlåtandena.
Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 32174
suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor
1

Valtuutettu Dan Koivulaakson aloite

Sökande av ändring
Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria
Kaupunginhallitus 03.05.2021 § 327
HEL 2020-013662 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174
suvi.ramo(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 30.03.2021 § 71
HEL 2020-013662 T 00 00 03

Lausunto
Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon valtuutettu Dan Koivulaakson ja 19 muun valtuutetun aloitPostadress
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teesta koskien turvapaikanhakijoiden lasten oikeutta varhaiskasvatukseen:
"Aloitteessa esitetään, että Helsinki esiopetuksen lisäksi järjestää turvapaikanhakijalapsille varhaiskasvatusta samoilla ehdoilla kuin kaikille
muillekin lapsille.
Sosiaali- ja terveyslautakunta kannattaa valtuustoaloitetta, jossa kansainvälistä suojelua hakevien perheiden lapsille myönnetään oikeus varhaiskasvatukseen. Varhaiskasvatukseen osallistumisen tulee olla lapsen edun mukaista.
Nykytilanteen kuvaus
Valtionhallinnossa maahanmuuttovirasto ohjaa, valvoo ja rahoittaa
Helsingin vastaanottokeskuksen toiminnan. Helsingin vastaanottokeskukseen kuuluvat Punavuoren toimipiste ja yksityismajoituspalvelupiste. Varhaiskasvatusikäisiä lapsia vastaanottokeskuksen palveluissa
on tällä hetkellä 35. Maahanmuuttovirastosta saadun Migrin tilaston
mukaan Helsinkiin on saapunut vuoden 2019 aikana 1–5-vuotiaita
lapsia 81 ja vuoden 2020 aikana heitä on saapunut 22.
Helsingin kaupunki tuottaa kansainvälistä suojelua hakeville perheille ja
aikuisille vastaanottolain (746/2011) mukaisia välttämättömiä sosiaalija terveyspalveluja. Turvapaikanhakijoiden lapsilla ei ole subjektiivista
oikeutta varhaiskasvatukseen ennen perheen oleskelulupaa.
Nykykäytännön mukaan turvapaikanhakijalapset pääsevät varhaiskasvatuksen piiriin aina, jos lapsella on lastensuojelun asiakkuus ja lastensuojelun sosiaalityöntekijä pitää varhaiskasvatusta tarpeellisena lapsen
kasvun ja kehityksen sekä vanhempien jaksamisen tukemiseksi. Varhaiskasvatusta on voitu hakea lapselle myös muun lapsen hoidosta
vastaavan viranomaistahon suosituksesta. Mikäli on arvioitu, että erityisen tuen tarpeessa oleva lapsi tai vanhemmat hyötyvät varhaiskasvatuksesta, on sitä järjestetty.
Vastaanottokeskus vastaa tällä hetkellä varhaiskasvatuksen kustannuksista, jos varhaiskasvatus nähdään erityisen tuen tarpeeseen perustuvana välttämättömänä sosiaalipalveluna. Mikäli varhaiskasvatusta
järjestetään varhaiskasvatuslain perusteella, kustannuksista vastaa
kunta. Vastuu varhaiskasvatuksen järjestämisestä kuuluu kasvatuksen
ja koulutuksen toimialalle.
Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi
Turvapaikanhakijoiden tilanteen selvittely voi kestää vuosia. Lapsen
edun mukaisesti on perusteltua oikeuttaa subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus myös turvapaikanhakijoiden lapsille. Vasta maahan tulleelle
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lapselle on kuitenkin varattava aikaa sopeutua perheen uusiin olosuhteisiin ja lapsen tilanne sekä etu tulee arvioida ennen varhaiskasvatukseen hakeutumista.
Varhaiskasvatukseen osallistuminen voi tukea turvapaikanhakijalapsen
päivärytmiä sekä kielellisiä valmiuksia. Varhaiskasvatuksen piirissä on
mahdollisuus luoda sosiaalisia suhteita ja saada kontakti myös suomalaiseen kulttuuriin. Varhaiskasvatukseen osallistuminen voi ennaltaehkäistä myöhäisempää erityispalvelujen tarvetta."
Käsittely
30.03.2021 Ehdotuksen mukaan
Asiassa tehtiin seuraava vastaehdotus:
Vastaehdotus 1:
Jäsen Aleksi Niskanen: Lautakunta ei kannata tätä valtuutettu Dan Koivulaakson ym. aloitetta koskien turvapaikanhakijoiden lasten oikeutta
varhaiskasvatukseen. Hallitus ja eduskunta päättävät Suomen maahanmuuttopolitiikasta, mutta maahanmuuton kustannuksista iso osa
lankeaa ajan myötä kuntien maksettavaksi. Kuten lausunnon viimeisessä kappaleessa ennen terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointia
lukee, vastaanottokeskus vastaa tällä hetkellä varhaiskasvatuksen
kustannuksista turvapaikanhakijoiden lapsille: Vastaanottokeskus vastaa tällä hetkellä varhaiskasvatuksen kustannuksista, jos varhaiskasvatus nähdään erityisen tuen tarpeeseen perustuvana välttämättömänä
sosiaalipalveluna."
On johdonmukaista, että Suomen valtio velvoitettaisiin maksamaan turvapaikanhakijoiden vastaanottokulut mukaan lukien varhaiskasvatus
jatkossakin, koska kunnat eivät päätä Suomen maahanmuuttopolitiikasta. Nykytilanne Helsingissä on se, että kasvatuksen ja koulutuksen
toimiala vastaa varhaiskasvatuksen järjestämisestä. Kasvatus-ja koulutusviraston mukaan turvapaikanhakijoiden varhaiskasvatukseen tulevia lapsia olisi 35, jolloin kustannusarvio Helsingin kaupungille on
400 000–500 000 euroa vuotuisena kustannuksena riippuen siitä, tulisivatko kaikki lapset koko ajaksi varhaiskasvatukseen.
Jäsen Aleksi Niskasen vastaehdotus raukesi kannattamattomana.
Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi asiasta esittelijän ehdotuksen mukaisen lausunnon.
Jäsen Aleksi Niskanen jätti asiasta rauenneen vastaehdotuksensa mukaisen eriävän mielipiteen.
16.03.2021 Pöydälle
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Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Lisätiedot
Viivi Väänänen, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 42303
viivi.vaananen(a)hel.fi
Leena Markkanen, Helsingin vastaanottokeskuksen johtaja, puhelin: 310 42901
leena.markkanen(a)hel.fi
Tarja Jokinen, Helsingin vastaanottokeskuksen johtava sosiaalityöntekijä, puhelin:
310 42744
tarja.jokinen(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 02.03.2021 § 150
HEL 2020-013662 T 00 00 03

Lausunto
Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon Dan Koivulaakson aloitteesta turvapaikanhakijoiden lasten
oikeudesta varhaiskasvatukseen:
Voimassa oleva toimintamalli Helsingissä
Helsingissä järjestetään varhaiskasvatusta varhaiskasvatuslain 6 §:n 1
momentin mukaan lapselle, jonka kotikuntalaissa (201/1994) tarkoitettu
kotikunta Helsinki on. Turvapaikanhakijoiden lapsilla ei ole subjektiivista oikeutta varhaiskasvatukseen ennen perheen oleskelulupaa.
Sosiaalityöntekijän lapsi- ja perhekohtaisen tilanteen arvioinnin pohjalta
varhaiskasvatuspaikka voidaan myöntää turvapaikanhakijan tai paperittoman perheen lapselle.
Turvapaikanhakijalapset pääsevät varhaiskasvatuksen piiriin aina, jos
lapsella on lastensuojelun asiakkuus ja lastensuojelun sosiaalityöntekijä pitää päiväkotia tarpeellisena lapsen kasvun ja kehityksen kannalta. Sosiaalityöntekijä tekee yhdessä asiakasperheen, lastensuojelun ja
vastaanottokeskuksen kanssa arvion lapsen ja perheen tuen tarpeista.
Mikäli arvioidaan, että lapsi hyötyy päiväkotipaikasta, se järjestetään.
Maahanmuuttovirasto ohjaa, valvoo ja rahoittaa Helsingin vastaanottokeskuksen toimintaa. Helsingin vastaanottokeskuksessa varhaiskasvatusikäisiä lapsia on muutama kymmen.
Maahanmuuttoviraston ohjeen mukaan erityisen tuen tarpeeseen perustuva varhaiskasvatus on vastaanottolain mukaista välttämätöntä sosiaalipalvelua ja siten vastaanottokeskuksen maksettavana.
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Toimintamallin kehittäminen
Uusi varhaiskasvatuslaki nostaa lapsen edun keskeiseksi ja korostaa
aiempaa vahvemmin lapsen edun ensisijaisuutta varhaiskasvatuksen
suunnittelussa, järjestämisessä, tuottamisessa tai siitä päätettäessä.
Turvapaikanhakijoiden tilanteen selvittely voi kestää pitkiä aikoja, jopa
vuosia. Laadukas varhaiskasvatus on erityisen tärkeää niille lapsille, joiden elämässä on useampi riskitekijä, kuten vanhempien matala koulutustaso, erityisen tuen tarve tai vieraskielisyys.
Lapsen edun mukaisesti ja tasa-arvon edistämiseksi on perusteltua
nähdä varhaiskasvatus myös turvapaikanhakijoiden lasten oikeutena.
Vastaanottokeskuksessa on tärkeää kartoittaa vasta maahan tulleen
lapsen hyvinvointia. Lapselle varataan aikaa perheen uusiin olosuhteisiin sopeutumiseen ennen varhaiskasvatukseen siirtymistä.
Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen
Lisätiedot
Nina Onufriew, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 42550
nina.onufriew(a)hel.fi
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§ 154
Den av ledamoten Anna Vuorjoki väckta motionen om insektshotell
i stadens parker
HEL 2021-000700 T 00 00 03

Beslut
Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Timo Lindén, stadssekreterare, telefon: 310 36550
timo.linden(a)hel.fi

Bilagor
1

Valtuutettu Anna Vuorjoen aloite

Sökande av ändring
Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
Beslutsförslag
Beslutet stämmer överens med förslaget.
Föredragandens motiveringar
Ledamoten Anna Vuorjoki och 19 andra ledamöter föreslår i sin motion
en utredning av möjligheten att inom stadens parkområden i stor utsträckning placera ut insektshotell och ordna andra platser lämpliga för
insektsbon, såsom murkna träd.
Helsingfors ställer sig positivt till projekt med att placera och hålla bikupor i staden. Målet är att öka mängden bin i staden.
Grönområdena och parkerna är inte så städade eller sterila i Helsingfors som i många andra storstäder, där behovet av insektshotell är
akut. Klippta gräsmattor har på lämpliga ställen gjorts mer ängslika. I
Helsingfors finns för närvarande ca 700 hektar fuktiga och torra ängar.
Inom Helsingfors grönområden finns det naturliga vassruggar och i
skogarna och parkerna ihåliga och murkna träd.
Helsingfors anlägger i parkerna också fler så kallade dynamiska perenngrupper, som kan liknas vid frodiga blomsterängar. De är ypperliga
matplatser för pollinatörer. Riktlinjerna för stadsträden utgår från att
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Helsingfors ska låta parkträden bli så gamla som möjligt. Gamla parkträd utgör redan i sig själva insektshotell.
I två nya områden med odlingslotter har insektshotell redan planerats.
Det är fråga om det nya området med odlingslotter i Viksbäcksparken
och Planetlotterna i Brobacka, som ska förnyas. Också risgärdesgårdar
fungerar som boplatser för insekter. Sådana finns exempelvis i Nackböle arboretum, vid åkerkanten nära Långforsens naturskyddsområde
och i Lappvikens park. Risgärdesgårdar har också planerats för områden med odlingslotter.
Insektshotell passar på mycket olika slags gårdar, vid egnahemshus,
radhus och flervåningshus. Staden förhåller sig positivt till att exempelvis en invånarförening eller någon annan förening placerar ett eget insektshotell i ett grönområde och tar hand om det där.
Med tanke på hållbara, fungerande och vackra insektshotell låter
stadsmiljösektorn planera sådana tillsammans med experter på insekter. Vid hotellen placeras en informationstavla som berättar om pollinatörerna. Insektshotell placeras i första hand på platser där det finns en
stark insektspopulation, men där övervintringsställen saknas.
Utifrån sina erfarenheter ger stadsmiljösektorn anvisningar för insektshotell före utgången av år 2022 och placerar ut fler hotell i lämpliga
grönområden.
Stadsmiljönämnden har gett ett utlåtande i ärendet. Svaret stämmer
överens med utlåtandet.
Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Timo Lindén, stadssekreterare, telefon: 310 36550
timo.linden(a)hel.fi

Bilagor
1

Valtuutettu Anna Vuorjoen aloite

Sökande av ändring
Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
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Beslutshistoria
Kaupunginhallitus 03.05.2021 § 328
HEL 2021-000700 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550
timo.linden(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 30.03.2021 § 156
HEL 2021-000700 T 00 00 03

Lausunto
Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon:
Pölyttäjähyönteisten väheneminen on maailmanlaajuinen ongelma, joka vaikuttaa suoraan muun muassa ruoantuotantoon. Kimalaisten ja
muiden pölyttäjien määrä on ollut Suomessakin vähenemään päin.
Pölyttäjähyönteisille haitallisten torjunta-aineiden käytön vähentäminen
ja kieltäminen etenee: esimerkiksi aikoinaan harmittomana pidetty glyfosaatti on kielletty monissa maissa. Pölyttäjille vaaralliset neonikotinoidit on kielletty EU:ssa ulkokäytössä, mutta kasvihuoneviljelyssä ne on
sallittu.
Pölyttäjät Helsingissä
Helsingillä on myönteinen linjaus mehiläispesien sijoittamiseksi ja pitämiseksi kaupungissa. Tahtona on saada lisää mehiläisiä kaupunkiin.
Helsingin viheralueet ja puistot eivät ole niin siivottuja tai steriilejä kuin
monessa muussa suurkaupungissa, joissa on akuutti tarve hyönteishotelleille. Leikattuja nurmikoita on muutettu sopivissa paikoissa niittymäisiksi. Niittyjen ja ketojen tämänhetkinen pinta-ala Helsingissä on noin
700 hehtaaria. Helsingin viheralueilla on luontaista ruovikkoa sekä
metsissä ja puistoissa kolo- ja lahopuita.
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Helsinki lisää puistoihin myös niin kutsuttuja dynaamisia perennaryhmiä, jotka ovat kuin runsaista kukkaniittyjä. Myös ne ovat erinomaisia
ruokapaikkoja pölyttäjille. Kaupunkipuulinjauksen mukaisesti Helsingissä halutaan kasvattaa puistopuita mahdollisimman pitkäikäisiksi. Iäkkäät puistopuut ovat jo itsessään hyönteishotelleja.
Kahdelle uudelle viljelypalsta-alueelle on jo suunniteltu hyönteishotellit.
Paikat ovat Viikinojanpuiston uusi palsta-alue ja Kiertotähdenpuiston
uusittavat palstat Siltamäessä. Lahopuuaidat toimivat myös hyönteisten
pesäpaikkoina. Niitä on esimerkiksi Niskalan arboretumissa, Pitkäkosken luonnonsuojelualueen lähellä pellon reunassa ja Lapinlahden puistossa. Lahopuuaitoja on suunniteltu myös palsta-alueille.
Hyönteishotellit sopivat erittäin hyvin erilaisille kotipihoille, niin omakotirivi- kuin kerrostalojenkin pihoille. Kaupunkiympäristö suhtautuu
myötämielisesti, jos esimerkiksi asukas- tai muu yhdistys sijoittaa oman
hyönteishotellinsa viheralueelle ja vastaa sen hoidosta. Sijoittamisen
ensimmäinen askel on olla yhteydessä kaupunkiympäristön asukas- ja
yrityspalveluiden alueiden käyttöön.
Minkälainen hyönteishotelli sopii Helsingin yleisille alueille?
Puistoissa hyönteishotellien on hyvä olla tarpeeksi suuria ja kestäviä ja
niiden tulee sopia paikan luonteeseen. Parhaimmillaan ne ovat silloin,
kun ne on suunniteltu puistokohtaisesti. Valmiina saa tätä nykyä vain
kotipihoihin soveltuvia, pienehköjä hyönteishotelleja. Hyönteishotellit
vaativat ylläpitoa eli siistimistä vuoden parin välein. Varsinkin sen koloihin laitettavaa orgaanista materiaalia pitää lisätä ja uusia. Hotellien
runko tulee olla puistoissa kestävä. Se voi olla joko metallinen tai kivinen kehikko, vankasta puutavarasta tehty tai näiden kaikkien yhdistelmä. Parhaimmillaan onnistunut hyönteishotelli on kuin kaunis ympäristötaideteos.
Ruoan turvaaminen pölyttäjille
Jotta hyönteishotellin asukkailla ja kaikilla pölyttäjillä menisi jatkossakin
hyvin, hyönteiset tarvitsevat ravintokasveja koko kasvukauden. Hyönteisillä on kova nälkä varsinkin keväisin. Pajut, erityisesti raita ja muut
keväällä kukkivat kasvit ovat erittäin tärkeitä. Myös keväällä kukkivat
puutarhakasvit, kuten krookukset, lumikellot ja muut sipulikasvit, tarjoavat hyönteisille ravintoa silloin, kuin muuta ruokaa on vähän.
Kesäisin pölyttäjät viihtyvät Helsingin metsissä, puistoissa ja niityillä, joissa on puita, varpuja, pensaita sekä yksi- ja monivuotisia kukkaryhmiä.
Lisäksi Helsingissä on kukkivia maisemapeltoja, jotka myös toimivat
pölyttäjien ravinnon lähteenä. Helsinki haluaa ehkäistä luontokatoa suosimalla monipuolisista kasvilajistoa puistoissa ja viheralueilla.
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Hyönteishotellinen suunnittelu ja käytön linjaus
Saadakseen kestäviä, toimivia ja kauniita hyönteishotelleja kaupunkiympäristön toimiala suunnitteluttaa hyönteisasiantuntijoiden kanssa
hyönteishotelleja. Hotellien yhteyteen sijoitetaan opastaulu, jossa kerrotaan pölyttäjistä. Hyönteishotelleja sijoitetaan ensisijaisesti sellaisille
paikoille, joissa on vahva hyönteispopulaatio, mutta talvehtimispaikkoja
puuttuu.
Kaupunkiympäristö valmistelee saatujen kokemusten perusteella hyönteishotelliohjeen vuoden 2022 loppuun mennessä ja lisää hotelleja sopiville viheralueille.
23.03.2021 Pöydälle
Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot
Elina Nummi, projektisuunnittelija: 310 38475
elina.nummi(a)hel.fi
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§ 155
Den av ledamoten Jenni Pajunen väckta motionen om en gång- och
cykelbro från Knekten till Tjärholmen
HEL 2021-000707 T 00 00 03

Beslut
På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 32174
suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor
1

Valtuutettu Jenni Pajusen aloite

Sökande av ändring
Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
Beslutsförslag
Stadsfullmäktige betraktar motionen som slutbehandlad.
Föredragandens motiveringar
Ledamoten Jenni Pajunen och 16 andra ledamöter föreslår i sin motion
att fullmäktige i brådskande ordning ska föreläggas en plan om en
gång- och cykelbro mellan Knekten i Fiskehamnen och Tjärholmen.
Den föreslagna broförbindelsen anses ytterligare förbättra Knektens
tillgänglighet och attraktivitet.
Stadsstyrelsen antecknade 21.9.2020 en utredning om en hemställningskläm av fullmäktigeledamoten Jenni Pajunen, i vilken det förutsattes en man utreder möjligheten att bygga en bro för cyklister och fotgängare från Knekten till Tjärholmen. Stadsstyrelsen konstaterade då
med hänvisning till de utlåtanden som stadsmiljönämnden och kulturoch fritidsnämnden gett om klämmen att det inte var aktuellt med en
gång- och cykelbro från Knekten till Tjärholmen i den dåvarande planerings- och byggfasen för området.
Stadsmiljösektorn har gett ett utlåtande om motionen. Stadsstyrelsen
anser liksom stadsmiljösektorn att det för närvarande inte är aktuellt att
planera eller bygga en gång- och cykelbro från Knekten till Tjärholmen.
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Den föreslagna bron skulle visserligen i sig utgöra ett bra tillägg till
vägsträckningarna i området, med det är ändamålsenligare att rikta de
befintliga resurserna till att främja mer brådskande projekt.
Stadsstyrelsen konstaterar att området redan kommer att få en broförbindelse mellan Knekten och Havshagen, Havshagsbron, som enligt
planerna ska byggas åren 2024–2026. Bron förbättrar förbindelserna
från södra Fiskehamnen mot centrum avsevärt. Bron är reserverad för
snabbspårvägen Kronbroarna, för cyklister och för fotgängare. Till
Havshagsbron ansluter sig i framtiden Kolhamnsbron från Hanaholmen, som bidrar till att komplettera nätverket av pendlingsstråk och
gångvägar. Enligt detaljplanen för Hagnäs ska nuvarande Hagnäs bro
ersättas med en lägre lösning, som passar bättre in i omgivningen. Den
här bron förbättrar för sin del gång- och cykelförbindelserna mellan Fiskehamnen och centrum.
Stadsmiljösektorn har gett ett utlåtande om motionen. Kultur- och fritidssektorn har hänvisat till det utlåtande som kultur- och fritidsnämnden hösten 2020 gav om hemställningsklämmen om en bro för cyklister
och fotgängare från Knekten till Tjärholmen och meddelat att sektorn
inte behöver yttra sig om motionen.
Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 32174
suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor
1

Valtuutettu Jenni Pajusen aloite

Sökande av ändring
Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria
Kaupunginhallitus 03.05.2021 § 329
HEL 2021-000707 T 00 00 03

Päätös
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Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174
suvi.ramo(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala 12.4.2021
HEL 2021-000707 T 00 00 03

Kaupunkiympäristön toimiala antaa kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon:
Jalankulun ja pyöräilyn sillan suunnittelu tai rakentaminen Nihdistä Tervasaareen ei tällä hetkellä ole ajankohtaista. Silta itsessään olisi hyvä
lisä alueen reitistöön, mutta on olemassa kiireisempiä hankkeita ja rajalliset resurssit kannattaa käyttää mieluummin niiden edistämiseen.
Alueelle on jo tulossa Nihdin siltayhteys Merihakaan eli ns. Merihaansilta. Silta on varattu Kruunusillat-pikaraitiotielle, pyöräilijöille ja jalankulkijoille. Silta parantaa Kalasataman eteläosien yhteyksiä Helsingin keskustaan merkittävästi. Merihaansiltaan liittyy tulevaisuudessa Hanasaaresta Hiilisatamansilta, joka täydentää osaltaan baana- ja jalankulkuverkkoa. Hakaniemen asemakaavassa (Kylk 10.12.2019 § 641) nykyinen Hakaniemen silta osoitetaan korvattavaksi matalammalla ja ympäristöön paremmin sopivalla ratkaisulla. Tämä silta parantaa erityisesti
pyöräilyn ja jalankulun yhteyksiä Kalasataman ja keskustan välillä.
Tehdyt selvitykset
Toivomusponnessa esitetty siltayhteys syötettiin jalankulkua ja pyöräliikennettä mallintavaan Brutus-ohjelmistoon tarkasteluvuodelle 2025, jolloin Kruunusiltojen muodostama yhteys olisi jo käytettävissä. Ohjelmiston ennustama liikennemäärä kesävuorokautena ponnessa esitetyllä yhteydellä olisi noin 2000 polkupyörää ja 200 jalankulkijaa vuorokaudessa. Kun mukaan otetaan myös Merihaansillalta tulevat pyöräilijät,
kulkisi Nihdin läpi yhteensä 4200 polkupyörää kesäpäivisin. Ilman esitettyä yhteyttä kulkee valtaosa Nihdin läpi menevistä polkupyöristä Merihaansillan läpi ja pyöriä kulkisi kaikkiaan noin 3000.
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Uusi siltayhteys näyttäisi mallin mukaan houkuttelevan pohjoisesta
Arabianrannan suunnasta sekä Kulosaaren suunnalta tulevaa pyöräliikennettä kulkemaan enemmän Nihdin kautta. Itäbaanan pyöräliikennettä siirtyisi kulkemaan enemmän myös Mustikkamaan kautta. Pyöräliikennettä vähenisi perustilanteeseen nähden Sörnäisten rantatiellä sekä
Hanasaarenlaiturilla ja Merihaansillalla. Myös Kruunuvuorenrannasta
tulevaa pyöräliikennettä siirtyy kulkemaan Tervasaaren kautta.
Uusi siltayhteys palvelisi etenkin niitä, joiden määränpää on eteläisessä
kantakaupungissa. Uusi silta houkuttelisi kulkemaan enemmän Pohjoisrannan kautta, jolloin pyöräliikenne vähenisi myös Kaisaniemen suunnilla.
Siltayhteyden mahdollistaminen
Nihtiin nyt suunniteltavat ja toteutettavat rantarakenteet eivät estä tämän siltayhteyden rakentamista. Silta tulisi rakennettavan rantamuurin
yli ja liittyisi Nihdin katuverkkoon noin tasolla +3.
Siltavaihtoehtojen vaikutus maisemaan ja Tervasaaren virkistyskäyttöön
Ehdotetun siltayhteyden maisemallinen vaikutusalue käsittää Kruununhaan itä- ja koillisrannan, Merihaan, Hanasaaren ja Nihdin tulevat asuinalueet, Korkeasaaren ja Hylkysaaren sekä Katajanokan pohjoisrannan. Sillan korkeudesta riippuen sen maisemallinen vaikutus voi ulottua
kauemmaskin. Erityisesti siltayhteys muuttaa maisemaa Merihaan suunnalta kohti Kruunuvuorenselkää, jolloin silta asettuu avoimen kaukomerinäkymän eteen. Tervasaarta ympäröivään maisematilaan on jo
päätetty rakentaa kolme uutta siltaa, jotka vähentävät maiseman avoimuutta. Uusien maisemaa rajaavien siltojen rakentamista tulee harkita
hyvin huolellisesti. Idästä ja kaakosta, Korkeasaaren ja Hylkysaaren
suunnalta katsottuna silta asettuu osaksi Pohjoisrannan kaupunkisiluettia. Lännestä Liisankatua pitkin Tervasaareen saavuttaessa silta muodostaa katunäkymään hallitsevan päätepisteen. Mikäli silta linjataan
Tervasaaren kannakselle, vaatii se voimakkaita maanrakennus- ja maisemointitoimenpiteitä kannaksen alkupäähän. Lisäksi kannakselle ulottuva silta muuttaa maisemaa etenkin Tervasaaresta pohjoiseen ja Hakaniemen suuntaan.
Maisemallisten vaikutusten lisäksi siltayhteys tulee kaikissa vaihtoehdoissa vaikuttamaan Tervasaaren luonteeseen virkistysalueena. Suoraan Tervasaareen linjattavissa vaihtoehdoissa saaren kulutus ja läpikulku kasvavat huomattavasti, ja saaren tunnelma muuttuu läpikulkuliikenteen takia. Kannakselle linjattava silta ohittaa itse Tervasaaren,
mutta vaikuttaa sen ympäristöön merkittävästi.
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Tervasaari on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan inventoinneissa luokiteltu arvoympäristöksi (arvoluokka III). Arvoympäristöt ovat historiallisesti tai kulttuurihistoriallisesti merkittäviä kohteita tai
edustavat tietyn aikakauden suunnitteluihanteita. Tervasaarella on
historiallista arvoa entisenä tervavarastona, sekä käyttöarvoa Kruununhaan alueen tärkeänä ulkoilusaarena. Kohde on olennainen osa
Pohjoissataman rantamaisemaa ja merellistä julkisivua. Saaren historia
tervavarastona ulottuu aina 1600-luvulle asti, joten se on myös osa
Helsingin varhaista teollisuushistoriaa. Saarella sijaitsee vielä yksi säilynyt terva-aitta, joka on rakennettu vuonna 1805. Kannas saarelle rakennettiin vuonna 1939 ja yleisölle saari avattiin 1970-luvulla. Tervasaaren pohjoispuolella, merenpinnan alla on vuonna 2014 paikannettu
muinaisen laiturin jäänteitä. Kohde kuuluu muinaismuistolain nojalla
rauhoitettuihin kiinteisiin muinaisjäännöksiin. Arkistolähteistä tiedetään,
että laituria on käytetty Tervasaaressa säilytetyn tervan ja lautojen laivaamiseen. Laituri on rakennettu 1862 ja 1866 välisenä aikana. Tervasaari kuuluu myös maakunnallisesti arvokkaaksi luokiteltuun Helsingin
empire-keskustan kulttuuriympäristökokonaisuuteen. Helsingin maisemakulttuurikartalla saari on luokiteltu aikakaudelleen tyypilliseksi puistoksi. Valintakriteereissä on painotettu erityisesti helsinkiläisen kulttuurimaiseman kannalta keskeisiä erityispiirteitä ja helsinkiläisten vapaaajan vietosta kertovia paikkoja.
Nihti–Tervasaari siltayhteyden vaikutus venepaikkoihin
Siltayhteyden taakse Hakaniemen puolelle jäisi noin 80 nykyistä venepaikkaa, joissa myös purjeveneet voivat ankkuroitua. Nihdin asemakaavassa oleva venesatama jäisi tämän sillan taakse.
Sillan vaikutus Hakaniemen kehittämiselle ja venepaikkoihin
Veneilyn ja muun vesiliikenteen yhteystarpeet esimerkiksi Hakaniemen
suuntaan ovat erittäin merkittävät. Hakaniemenrannan kehittämisen yhtenä tavoitteena on kehittää Hakaniemeä vesiliikenteen ja joukkoliikenteen solmukohtana. Entiseen Sompasaaren satama-altaaseen asemakaavoissa varattu tontteja laivoille. Niiden tulee päästä vesitse paikoilleen ja joskus poiskin. Uuden suunniteltavan Hakaniemen sillan alikulkukorkeus tulee olemaan keskivedenpinnasta 5 metriä, joten Nihdin ja
Tervasaaren välisen sillan alikulkukorkeuden tulisi olla vähintään yhtä
suuri. Koska Tervasaaren ja Nihdin välistä siltaa ei olisi pituuskaltevuuksien eikä maisemallisten syiden takia kannattaisi tehdä niin korkeana, että myös purjeveneet pääsisivät siitä alitse, kannattaisi silta toteuttaa avattavana siltana.
Valtuustoaloite
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Valtuutettu Jenni Pajunen ja 16 muuta valtuutettua ovat tehneet
20.1.2021 seuraavan valtuustoaloitteen:
"Suunnitelma kevyen liikenteen sillan toteuttamiseksi Kalasataman
Nihdistä Tervasaareen
Kevyen liikenteen sillan rakentaminen Nihdin eteläkärjestä Tervasaareen parantaisi merkittävästi alueen saavutettavuutta, houkuttelevuutta
ja yhteyksiä eteläiseen kantakaupunkiin. Silta toisi Kauppatorin Nihdistä kävelyetäisyydelle. Siltaa pitkin Kruununhaasta ja Katajanokalta
avautuisi nopea pääsy pyörällä ja kävellen Kalasatamaan, Mustikkamaalle ja Korkeasaareen. Hanasaaren voimalan sulkemisen 2024 jälkeen myös tarve laivaliikenteelle poistuu. Silta lisäisi kevyen liikenteen
käyttöä ja sikäli myös alueen kestävää kehitystä. Kevyen liikenteen silta ja alueelle suunniteltu pienvenesatama tai rantabulevardit eivät
myöskään sulje toisiaan pois - hyvällä suunnittelulla ne kaikki voidaan
toteuttaa.
Kalasataman Nihdin ja Tervasaaren välistä kevyen liikenteen siltaa on
käsitelty mm. valtuuston 2019 hyväksymän ponsivastausten yhteydessä, mutta kaikkia olennaisia näkökantoja ei ole aiemmissa selvityksissä
otettu huomioon. Suunnitelmiin on vastausten mukaan tarkoitus palata
vasta 2026 jälkeen.
Sillan rakentamista olisi järkevämpää selvittää huolellisesti ennen alueen muiden uusien siltojen rakentamista ja käyttöönottoa. Kattavampi
suunnitelma sillasta on parasta toteuttaa nyt, jotta alueen asukkaille ja
veneilijöille ei aiheudu myöhemmin tarpeetonta haittaa.
Aiemmissa selvityksissä ei ole huomioitu sillan positiivisia vaikutuksia
keskustan elinvoimaan, joka on noussut erityisen tärkeäksi ja haasteelliseksi kysymykseksi. Ne eivät myöskään huomioi positiivista vaikutusta
Kruununhaan ja keskustan asukkaiden pääsystä Mustikkamaan ja Korkeasaaren virkistysalueille. Sillan maisemavaikutuksia on vaikea arvioida ilman havainnekuvia.
Lähtökohtana siltavaihtoehdon selvittämiselle tulee olla entistä paremmat olosuhteet venepaikoille, joka vaatii suunnitelmallisuutta. Aiemmissa selvityksissä ei ole kartoitettu mahdollisuuksia muuttaa matalien ja
korkeiden veneiden sijoittelua alueella niin, että kaikille suunnitelluille
veneille löytyisi tilaa.
Me aloitteen allekirjoittajat esitämme, että valtuustolle tuodaan päätettäväksi nopealla aikataululla suunnitelma Kalasataman Nihdin ja Tervasaaren välisen kevyen liikenteen sillan toteuttamisesta."
Lausuntopyyntö
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Kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunkiympäristön toimialaa antamaan
lausunnon kaupunginhallitukselle 15.4.2021 mennessä.

Lisätiedot
Olli-Pekka Aalto, projektinjohtaja, puhelin: 310 39681
ollipekka.aalto(a)hel.fi
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§ 156
Den av ledamoten Johanna Nuorteva väckta motionen om minskad
sandning i bostadsområdena
HEL 2021-000743 T 00 00 03

Beslut
Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 32174
suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor
1

Valtuutettu Johanna Nuortevan aloite

Sökande av ändring
Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
Beslutsförslag
Beslutet stämmer överens med förslaget.
Föredragandens motiveringar
Ledamoten Johanna Nuorteva och 17 andra ledamöter föreslår i sin
motion att staden utreder möjligheten att minska sandningen och pröva
nya slags metoder, såsom att hindra halka genom att rugga upp och
hyvla isen.
Lagen om underhåll och renhållning av gator och vissa allmänna områden förutsätter att gatorna är tillgängliga och trygga att röra sig på
under alla årstider. Utgångspukten i Helsingfors är att den som tar sig
fram på en gata kan lita på att detta är tryggt oberoende av ålder eller
funktionshinder. Halkbekämpningen på de gator, torg, öppna platser
och parkstråk som staden ansvarar för utförs enligt kvalitetskraven på
vinterunderhållet och i prioriteringsordning.
Partiell halkbekämpning av gångbanor
Staden är ansvarig för en trygg gångtrafik, och detta bör säkerställas
på alla leder som anvisats för vinterbruk. Lagen ger kommunen möjlighet att besluta att en viss gata eller del av en gata vintertid lämnas utan
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vinterunderhåll och halkbekämpning, förutsatt att detta inte medför olägenheter för trafiken.
De i motionen avsedda gatuobjekten, breda gångbanor och gator med
gångbana på vardera sidan utanför centrumområdet, är i regel från trafiksynpunkt synnerligen viktiga, exempelvis kollektivtrafikgator. Också
om de bara delvis lämnades utan halkbekämpning, skulle det medföra
avsevärda olägnheter för trafiken. Gatorna är dessutom belägna i området med totalansvar, där staden har åtagit sig den gatuskötsel som
hör till fastigheternas skyldigheter och fakturerar dessa för arbetena.
En partiell halkbekämpning av gångbanor skulle vara inkonsekvent i
fråga om både gatuunderhållet och en jämlik behandling av dem som
bor vid gatan, om gångbanan på ena sidan av gatan eller en del av
gångbanan lämnades utan halkbekämpning. Det skulle inte vara entydigt på vilken sida denna olägenhet kan tillåtas för fastigheterna.
Slopad halkbekämpning skulle också innebära svårigheter för det övriga vinterunderhållet på gatan och för ansvaret att underhålla den. Om
en gångväg sandades bara delvis, skulle sandningsmakadamen ändå
sprida sig över hela vägen, och å andra sidan skulle det inte heller gå
att garantera att en fotgängare går bara på den sandade delen av gatan eller vägen.
Det kan ytterligare konstateras att fallolyckor på grund av halka hör till
de vanligaste olyckorna på vintern och står för största delen av de årliga skadeståndskraven och -kostnaderna för underhållet.
Sätt att bekämpa halka
De kostnadseffektivaste och snabbaste metoderna för halkbekämpning
på gator är användning av sandningsmakadam och salt (natriumklorid).
I motionen föreslås halkbekämpning genom att gator ruggas upp, vilket
innebär att ytan på den frusna snön på gatan spräcks och slipas så att
det uppstår räfflor på isytan. Om det inte finns tillräckligt med frusen
snö på gatan, går det inte att rugga upp den, eftersom skäret skulle
skada gatans beläggningsmaterial. Uppruggningsarbetet går tämligen
långsamt, och ofta är det inte tillräckligt med enbart uppruggning som
halkbekämpningsmetod, utan det behövs ändå också sandningsmakadam eller salt.
Luftkvalitet och bekämpning av gatudamm
För att luftkvaliteten ska förbättras i Helsingfors bekämpar underhållet
gatudammet genom åtgärder i enlighet med verksamhetsprogrammet i
Helsingfors luftvårdsplan. Forskningsarbete har bekräftat att de vidtag-
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na bekämpningsåtgärderna har varit goda och betydligt minskat på halterna av gatudamm.
De effektivaste metoderna inom underhållet är punktsandning med
tvättad sandningsmakadam, dammbindning i synnerhet under de allra
dammigaste dagarna och tidig vårtvätt av gator på de bästa sätten.
Sanduppsamlingen börjar genast när vädret tillåter, när det inte längre
förekommer nattfrost och således inte något behov av halkbekämpning. För åtgärderna prioriteras de livligaste vägarna, där flest blir utsatta.
De bästa underhållsmetoderna
Stadens underhåll följer hur metoderna i branschen utvecklas, såsom
halkbekämpningsmetoderna i andra finländska städer och kommuner
och även internationellt. Ett gott exempel på detta vinterunderhållet av
cykelvägar genom borstsaltning, en metod som numera används i
Helsingfors enligt nordisk modell.
Stadsmiljönämnden har gett ett utlåtande om motionen. Svaret stämmer överens med utlåtandet.
Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 32174
suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor
1

Valtuutettu Johanna Nuortevan aloite

Sökande av ändring
Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria
Kaupunginhallitus 03.05.2021 § 330
HEL 2021-000743 T 00 00 03

Päätös
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Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174
suvi.ramo(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 20.04.2021 § 196
HEL 2021-000743 T 00 00 03

Lausunto
Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon:
Katujen ja jalkakäytävien talvikunnossapidosta säädetään kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapitolaissa eli kunnossapitolaissa. Kunnossapitolaki edellyttää, että kadut ovat käytettävissä ja
turvallisia liikkua kaikkina vuoden aikoina.
Vastuujako kaupungin ja kiinteistön kesken
Helsingissä katujen kunnossapito- ja hoitovastuut jakautuvat kunnossapitolain edellyttämällä tavalla ja osoittamalla vastuujaolla kaupungin ja kadun varrella olevien kiinteistöjen kesken.
Kaupunki on ottanut kiinteistöjen vastuulla olevat katujen talvikunnossapito- ja puhtaanapitotyöt kokonaisvastuuhoidon piiriin lukuun ottamatta keskustan aluetta. Kaupunki laskuttaa kiinteistön omistajia näistä kiinteistöille lain mukaan kuuluvista töistä.
Kaupunkiympäristön toimiala vastaa kaupungille kuuluvista kadunpitovelvoitteista. Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala vastaa puolestaan
Helsingin latuverkon kunnossapidosta ja saavutettavuudesta sekä
Helsingin ainoasta virallisesta pulkkamäestä, joka sijaitsee Paloheinässä.
Katujen liukkaudentorjunta
Kaduilla ja pyörä- sekä jalankulkuväylillä on lain mukaan saavutettava
riittävä pito turvalliseen liikkumiseen. Lähtökohtana Helsingissä onkin,
että kadulla liikkuja voi luottaa siihen, että liikkuminen on turvallista
iästä tai toimintarajoitteista huolimatta. Kaupungin vastuulla olevien kaPostadress
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tujen, torien, katuaukioiden ja puistoraittien liukkaudentorjunta suoritetaan Helsingin kaupungin talvihoidon laatuvaatimusten sekä kiireellisyysluokituksen mukaisessa järjestyksessä. Esimerkiksi tonttikaduilla
yön jälkeinen liukkaus torjutaan viimeistään klo 12 mennessä
Jalkakäytävän osittainen liukkaudentorjunta
Kunnossapitolaki antaa kunnalle mahdollisuuden päätäntään, että tietyn kadun tai sen osan talvihoito ja liukkaudentorjunta jätetään suorittamatta, edellyttäen, että liikenteelle ei menettelystä aiheudu haittaa.
Aloitteessa ilmoitetut katukohteet, keskusta-alueen ulkopuoliset leveät
jalkakäytävät ja kadut, joissa jalkakäytävät ovat molemmin puolin, ovat
pääsääntöisesti liikenteellisesti erittäin merkittäviä katukohteita, kuten
joukkoliikennekatuja, jalankulun- ja pyöräilyn pääväyliä alueen palveluihin tai muita suosittuja työmatka- ja vapaa-ajan reittejä. Liukkauden
torjunnan osittainenkin poisjättäminen tuotaisi huomattavaa liikenteellistä haittaa. Lisäksi kadut sijaitsevat kokonaisvastuuhoitoalueilla, joissa
kaupunki on ottanut kiinteistöille kuuluvat kadunhoitovelvollisuudet
tehtäväkseen ja laskuttaa kiinteistöjä töiden suorittamisesta.
Jalkakäytävien liukkaudentorjunnan toimenpiteillä on myös suuri merkitys kadulla olevien kiinteistöjen asukkaille. Jos kadun toisen puolen
jalkakäytävä tai jalkakäytävän osan liukkaudentorjunta jätettäisiin suorittamatta, aiheutettaisiin sen puolen kiinteistöjen asukkaille jatkuvaa
haittaa jalankulun turvallisuuden heikentymisenä. Ei olisi selvää, kumman puolen kiinteistöjen osalta tätä haittaa voitaisiin sallia. Toiminnalla
aiheutettaisiin ristiriitaa sekä kadun kunnossapitoon, että kadun varrella
olevien asukkaiden tasapuoliseen kohteluun.
Liukkauden torjunnan suorittamatta jättäminen tuottaisi vaikeuksia
myös kadun muuhun talvikunnossapitoon sekä kunnossapidon vastuisiin. Jalankulkuväylää osittain hiekoitettaessa hiekoitussepeli leviäisi
kuitenkin koko väylän alueelle, ja toisaalta myöskään ei voitaisi taata,
että jalankulkija kulkee vain hiekoitetulla osalla katua tai väylää. Kaupunki on vastuussa jalankulun turvallisuudesta, ja tämä tulee taata kaikilla niillä väylillä, jotka ovat osoitettu talvella kuljettaviksi.
Todettakoon lisäksi, että liukastumisista johtuneet kaatumisonnettomuudet ovat valitettavasti yleisimpiä talviajan tapaturmia. Osa liukastumisista on onneksi lievempiä tapaturmia, nyrjähdyksiä tai venähdyksiä, tai
kuntoon hoidettavissa olevia, jalan luiden tai ranteiden murtumisia,
mutta liukastumisesta saattaa aiheutua myös pitkäaikaista tai loppuikäistäkin suurta haittaa. Kaatumis- ja liukastumistapaturmat aiheuttavatkin suurimman osan vuosittaisista kunnossapidon vahingonkorvausvaateista ja -kustannuksista.
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Liukkaudentorjuntakeinot
Kadun pinnan riittävä pito saavutetaan liukkaudentorjuntatoimenpitein,
jotka ovat aloitettava, kun liukkautta esiintyy. Sääolojen mahdollisuuksien mukaan liukkaudentorjuntatoimenpiteet suoritetaan jo ennakkoon.
Helsingissä jalankulun väylillä liukkaudentorjuntaan käytetään pestyä
hiekoitussepeliä. Keskusta-alueiden vilkkaasti liikennöidyillä jalkakulun
väylillä käytetään tarpeen vaatiessa myös suolaa, esimerkiksi sään sahaillessa nollan molemmin puolin ja varsinkin alkusyksystä. Pyöräteillä
käytetään pestyä hiekoitussepeliä ja suolaa (natriumkloridi). Talvihoidon tehostetulla pyörätiereiteillä käytetään pääosin liuossuolaa, (kalsiumkloridi), ja harjausta.
Ajoradoilla Helsingissä käytetään liukkaudentorjuntakeinoina suolausta
(natriumklori) ja täsmähiekoitusta asuntokatujen risteys- ja mäkialueilla
sekä suojateillä. Kovimmilla pakkasilla käytetään hiekoitusta suolan tehon heikentyessä noin -7‒10 °C tuntumassa.
Karhennus kadun liukkaudentorjuntakeinona tarkoittaa, että kadulla
olevan jäätyneen lumen pintaa rikotaan ja hiotaan siten, että jään pinnalle syntyy uria. Karhennustyötä tehdään käyttämällä auran terää tai
perälevyä. Jos kadulla ei ole riittävästi jäätynyttä lunta, karhennusta ei
voida suorittaa, terä vaurioittaisi kadun päällystemateriaalia. Karhennustyö on verrattain hidasta suorittaa ja usein pelkkä karhennus ei ole riittävä keino liukkaudentorjuntaan, lisäksi tarvitaan kuitenkin hiekoitussepeliä tai suolaa.
Katujen liukkaudentorjunnassa kustannustehokkaimmat ja nopeimmat
menetelmät ovat hiekoitussepelin ja suolan (natriumkloridin) käyttö.
Ilmanlaatu ja katupölyn torjunta
Syntyvää katupölyä torjutaan Helsingissä ilmanlaadun parantamiseksi
Helsingin ilmansuojelusuunnitelman toimintaohjelman mukaisilla toimenpiteillä kunnossapidon toimin. Tutkimustyö on vahvistanut, että
käytetyt torjuntatoimet ovat olleet onnistuneita ja ne ovat vähentäneen
huomattavasti katupölypitoisuuksia.
Tehokkaimmat menetelmät ovat täsmähiekoitus pestyllä hiekoitussepelillä, pölynsidonta varsinkin kaikkein pölyisimpinä päivinä ja aikainen
keväinen katujen pesu parhailla menetelmillä. Toimenpiteet priorisoidaan vilkkaimmille reiteille, sinne missä altistujia on eniten.
Kunnossapidossa pyritään mahdollisimman vähäiseen liukkaudentorjuntamateriaalien käyttöön ja täsmähiekoitukseen. Hiekoitustoimenpide
lisää katupölypäästöjä, varsinkin jos hiekoitusmateriaalin laatu on heikPostadress
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ko. Helsingin kunnossapidossa käytetäänkin pestyä hiekoitussepeliä,
josta hienoin ainesosa on poistettu. Tämä vähentää katupölyn syntymistä.
Kunnossapito seuraa aktiivisesti HSY:n ilmanlaadun mittausasemien,
ilmanlaatu nyt, katupölyarvoja. Ilmalaadun heiketessä kunnossapito levittää kaduille laimeaa suolaliuosta (kalsiumkloridi), joka sitoo katupölyn kadun pintaan, jotta se ei pääse leviämään hengitysilmaan.
Mahdollisimman aikainen keväinen hiekannosto ja katujen pesu vaikuttavat merkittävästi katupölypäästöjen vähenemiseen ja ilmanlaadun
paranemiseen. Hiekannosto aloitetaankin heti kun säät sen sallii, yöpakkasia ei enää esiinny, eikä siten liukkaudentorjuntatarvetta. Hiekannoston ja katujen pesun yhteydessä poistuu hiekoitussepelin lisäksi
muukin talven aikana katujen pinnoille varastoitunut hieno pölyaines,
kuten nastarenkaiden tienpinnasta irrottama materiaali, katupölyn suurin aiheuttaja sekä esimerkiksi kasvillisuudesta hienoksi jauhautuneet
ainekset.
Hiekannosto ja katujen pesu kestävät Helsingissä noin puolitoista kuukautta. Kunnossapidon hankinnoissa on huomioitu hiekannoston merkitys ja hiekannostoa on pyritty entisestään aikaistamaan ja siihen käytettyä kokonaisaikaa lyhentymään kunnossapidon pilottimallien avulla.
Helsingin kaupunki on ollut mukana useissa katupölyn tutkimushankkeissa jo vuodesta 2006 lähtien. Nykyisen tutkimushankkeen KATOA,
Katupölyn lähteet, päästövähennyskeinot ja ilmanlaatuvaikutukset tavoitteena on mm. selvittää katupölypäästöihin ja -pitoisuuksiin vaikuttavia
tekijöitä sekä eri lähteiden osuuksia erilaisissa katukohteissa ja ympäristöissä.
Kunnossapidon parhaimmat menetelmät
Kaupungin kunnossapidossa seurataan alan menetelmien kehittymistä,
kuten liukkaudentorjuntamenetelmiä muualla Suomen kaupungeissa ja
kunnissa, että kansainvälisestikin. Tästä hyvänä esimerkkinä pohjoismaisen mallin mukainen Helsingissä nykyisin käytössä oleva pyöräväylien talvihoidon harjasuolausmenetelmä.
13.04.2021 Pöydälle
Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot
Juha Paahtio, projektinjohtaja: 310 39650
juha.paahtio(a)hel.fi
Tarja Myller, tiimipäällikkö, puhelin: 310 38538
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§ 157
Den av ledamoten Mai Kivelä väckta motionen om ett stadsrum fritt
från klimatskadlig utomhusreklam
HEL 2021-001525 T 00 00 03

Beslut
På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 32174
suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor
1

Valtuutettu Mai Kivelän aloite

Sökande av ändring
Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
Beslutsförslag
Stadsfullmäktige betraktar motionen som slutbehandlad.
Föredragandens motiveringar
Ledamoten Mai Kivelä och 14 andra ledamöter föreslår i sin motion att
staden utreder möjliga medel för att förbjuda klimatskadlig utomhusreklam i Helsingfors.
Stadsstyrelsen konstaterar att staden i kommande konkurrensutsättningar gällande utomhusreklam tar i beaktande miljöaspekterna och
uppmuntrar så reklamanordningsföretagen till att göra mer klimatvänliga val.
Det är inte möjligt att ensidigt ändra hyreskontrakt för reklamplatserna
mitt i avtalsperioden, och därmed kan inte Helsingfors stad som uthyrare ensidigt ändra villkoren för hyreskontrakt som gäller utomhusreklamplatserna mitt i avtalsperioden. Upphandlingslagen sätter även
gränser för att ändra upphandlingsavtalet mitt i avtalsperioden på grund
av att Helsingfors stad är en offentlig upphandlande enhet.
Staden tar sitt ansvar för att bromsa klimatförändringen på allvar och
arbetar ambitiöst inom området. Begränsningar som gäller reklamens
innehåll granskas i samband med nästa konkurrensutsättning för hyrPostadress
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ningen av utomhusreklamplatser både på stadsmiljösektorn och HST.
Det finns ändå orsak att notera att med reklamförbud för sådana produkter som anses vara klimatskadliga skulle staden med sitt hyreskontrakt ställa sådana villkor och begränsningar på hyrarens affärsverksamhet som inte grundar sig på direktiv och reglering för branschen
ifråga.
Marknadsföringen regleras numera med flera olika lagar, bl.a. med
konsumentskydds-, alkohol-, tobaks- och läkemedelslagen, vilket innebär att reklamverksamheten begränsas på lagnivå. Utöver begränsningar genom lagstiftning beaktar man i branschen som självreglering
bl.a. Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation, Centralhandelskammarens och dess reklametiska
råds principer och utlåtanden samt förhandsbeslut från Tillstånds- och
tillsynsverket för social- och hälsovården.
Att noggrant och entydigt definiera klimatskadliga reklamer är utmanande och skulle troligen orsaka svåra tolkningssituationer. Att definiera produkter, tjänster och branscher som klimatskadliga och att sätta
en gräns för reklamförbud skulle förutsätta detaljerad precisering i hyreskontraktet gällande t.ex. huruvida förbudet endast skulle beröra enskilda produkter eller tjänster, eller ett helt företag eller en koncern,
samt hur man skulle förhålla sig till reklamer där ett företag som erbjuder klimatskadliga produkter eller tjänster endast gör reklam för sin
egen image. Utöver begränsandet av näringsverksamheten kan på förhand bestämda förbud som gäller reklaminnehåll vara problematiska
även för yttrandefriheten. Därmed finns det orsak att noggrant på förhand överväga ändamålsenligheten och effektiviteten av sådana förbud.
Stadsstyrelsens svar är förenligt med utlåtandena från stadsmiljönämnden och direktionen för HST.
Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 32174
suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor
1

Postadress
PB 1
00099 HELSINGFORS STAD
helsinki.kirjaamo@hel.fi

Valtuutettu Mai Kivelän aloite

Besöksadress
Norra esplanaden 11-13
Helsingfors 17
http://www.hel.fi/stadsfullmaktige

Telefon
+358 9 310 1641
Telefax
+358 9 655 783

FO-nummer
0201256-6

Kontonr
FI0680001200062637
Moms nr
FI02012566

Helsingfors stad
Stadsfullmäktige

Protokoll

9/2021

487 (531)

Ärende/34
19.05.2021

Sökande av ändring
Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria
Kaupunginhallitus 10.05.2021 § 355
HEL 2021-001525 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.
Käsittely
10.05.2021 Ehdotuksen mukaan äänestyksin
Vastaehdotus:
Daniel Sazonov: Esittelijän perustelujen kappale 2 muutetaan muotoon:
Kaupunginhallitus toteaa, että Kaupunki voi pyrkiä huomioimaan tulevissa ulkomainontaa koskevissa kilpailutuksissaan ulkomainonnan ympäristönäkökohdat ja kannustamaan siten mainoslaiteyrityksiä tekemään ympäristöystävällisempiä valintoja.
Esittelijän perustelujen kappale 4, toinen virke muutetaan muotoon:
Mainonnan sisällölle asetettavia rajoituksia on mahdollista tarkastella
seuraavan ulkomainospaikkojen vuokrausta koskevan kilpailutuksen
yhteydessä.
Kannattaja: Marcus Rantala
Vastaehdotus:
Veronika Honkasalo: Poistetaan 4. kappaleesta virke:
On kuitenkin syytä huomata, että ilmastohaitalliseksi katsottavien tuotteiden mainontakiellolla kaupunki asettaisi vuokrasopimuksin vuokralaiselleen sen liiketoimintaan sellaisia ehtoja ja rajoituksia, jotka eivät
perustu kyseisellä alalla noudatettaviin ohjeisiin ja sääntelyyn.
Lisäksi poistetaan 6. kappale.
Kannattaja: Anna Vuorjoki
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Daniel Sazonovin ja Veronika Honkasalon vastaehdotuksista äänestettiin vastakkain, jonka jälkeen voittanut ehdotus äänestettiin vastakkain
esittelijän ehdotuksen kanssa.
1 äänestys
JAA-ehdotus: Daniel Sazonovin vastaehdotus
EI-ehdotus: Veronika Honkasalon vastaehdotus
Jaa-äänet: 9
Seija Muurinen, Pia Pakarinen, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Wille Rydman, Daniel Sazonov, Tomi Sevander, Jan
Vapaavuori
Ei-äänet: 2
Veronika Honkasalo, Anna Vuorjoki
Tyhjä: 4
Anni Sinnemäki, Reetta Vanhanen, Sanna Vesikansa, Ozan Yanar
Kaupunginhallitus hyväksyi tässä äänestyksessä Daniel Sazonovin
vastaehdotuksen äänin 9 - 2 (4 tyhjää).
2 äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Daniel Sazonovin vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna
Jaa-äänet: 8
Veronika Honkasalo, Nasima Razmyar, Tomi Sevander, Anni Sinnemäki, Reetta Vanhanen, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar
Ei-äänet: 7
Seija Muurinen, Pia Pakarinen, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Wille Rydman, Daniel Sazonov, Jan Vapaavuori
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 8 - 7.
Vastaehdotus:
Daniel Sazonov: Esittelijän perusteluiden kappaleen 4 loppuun lisätään
virke:
”Tällaisia ehtoja ja rajoituksia ei tule asettaa.”
Kannattaja: Marcus Rantala
3 äänestys
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JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Daniel Sazonovin vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna
Jaa-äänet: 8
Veronika Honkasalo, Nasima Razmyar, Tomi Sevander, Anni Sinnemäki, Reetta Vanhanen, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar
Ei-äänet: 7
Seija Muurinen, Pia Pakarinen, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Wille Rydman, Daniel Sazonov, Jan Vapaavuori
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 8 - 7.
Vastaehdotus:
Veronika Honkasalo: Lisätään 4. kappaleen kolmanneksi virkkeeksi:
Tarkastelun tulos ja esitys kriteereistä tuodaan näiden toimielinten
päätöksentekoon osana kilpailutusta.
Kannattaja: Anna Vuorjoki
4 äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Veronika Honkasalon vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna
Jaa-äänet: 13
Seija Muurinen, Pia Pakarinen, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Wille Rydman, Daniel Sazonov, Tomi Sevander, Anni
Sinnemäki, Reetta Vanhanen, Jan Vapaavuori, Sanna Vesikansa,
Ozan Yanar
Ei-äänet: 2
Veronika Honkasalo, Anna Vuorjoki
Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 13 - 2.
03.05.2021 Pöydälle
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174
suvi.ramo(a)hel.fi

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 08.04.2021 § 63
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Lausunto
Liikenneliikelaitoksen johtokunta antoi seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle valtuustoaloitteesta:
Liikenneliikelaitos (HKL) on eri vuokrasopimuksilla vuokrannut metroasemien, liikennevälineiden ja pysäkkikatosten mainospaikkoja JCDecaux Finland Oy:lle. HKL:n ja JCDecaux:n välinen pysäkkikatosten
sopimus on voimassa vähintään vuoden 2037 loppuun asti ja muut
mainossopimukset ovat voimassa vuoden 2024 loppuun asti. Nykyisissä mainossopimuksissa on mainonnan rajoituksia, jotka koskevat ”lakisääteisten ja hallinnollisten määräysten vastaisia, yleistä paheksuntaa
herättäviä tai julkisen liikenteen vastaisia mainoksia”. Mainonnassa tulee ottaa huomioon myös muun muassa Mainonnan eettisen neuvoston
ratkaisut.
Hankintalainsäädäntö asettaa rajoituksia sopimusmuutoksille sopimuskauden aikana. Lisäksi sopimuksia ei voida yksipuolisesti muuttaa,
vaan muutoksista, joilla asetettaisiin mainosoperaattorille mainonnan
sisältöä koskevia rajoituksia, olisi päästävä yhteisymmärrykseen mainosoperaattorin kanssa.
HKL on sitoutunut Helsingin kaupunkistrategian linjauksiin, että
Helsingin kaupungin tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2035
mennessä. Lisäksi tavoitteena on kestävän liikkumisen kulkumuotoosuuden kasvattaminen ja siten liikkumisen ilmastovaikutusten minimointi. HKL näkee kannatettavana näiden tavoitteiden edistämisen
myös sen alihankkija- ja asiakasverkostossa mahdollisuuksien mukaan.
HKL:n näkemyksen mukaan mahdollisuuksia ilmastonäkökulmien huomioimiseen arvioidaan seuraavissa mainossopimusten kilpailutuksissa. Ilmastohaitallisen mainonnan määrittely tarkasti ja yksiselitteisesti
on kuitenkin haastavaa ja todennäköisesti aiheuttaisi vaikeita tulkintatilanteita tiettyjen tuotteiden, palvelujen tai toimialojen kohdalla. Mikäli
rajoituksia jossain muodossa asetettaisiin, ne eivät saisi olla tarpeettoman laajoja ja ne tulisi voida määritellä niin selkeiksi, että sopimuskumppani pystyy huomioimaan rajoitukset ja sopimuksen toteutumista
pystytään valvomaan. Lisäksi on huomattava, etteivät esitetyn kaltaiset
mainonnan rajoitukset perustu mainosalalla noudatettaviin ohjeisiin ja
sääntelyyn. Tulevissa kilpailutuksissa mainosoperaattoreita ohjataan
ympäristöystävällisempään suuntaan muillakin kuin mainonnan sisältöön liittyvillä rajoituksilla, esimerkiksi asettamalla tarjouskilpailussa
mainoslaitteiden energiankulutukseen liittyviä tai muita vastaavanlaisia
laatukriteereitä.
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Käsittely
08.04.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
Johtokunta hyväksyi yksimielisesti jäsen Straniuksen vastaehdotuksen
muuttaa lausuntoehdotusosan viidennen varsinaisen kappaleen ensimmäinen virke kuulumaan seuraavasti:
"HKL:n näkemyksen mukaan mahdollisuuksia ilmastonäkökulmien huomioimiseen ARVIOIDAAN seuraavissa mainossopimusten kilpailutuksissa".
sekä viidennen varsinaisen kappaleen viimeinen virke kuulumaan seuraavasti:
"Tulevissa kilpailutuksissa mainosoperaattoreita OHJATAAN ympäristöystävällisempään suuntaan muillakin kuin mainonnan sisältöön liittyvillä rajoituksilla, esimerkiksi asettamalla tarjouskilpailussa mainoslaitteiden energiankulutukseen liittyviä tai muita vastaavanlaisia laatukriteereitä".
25.03.2021 Pöydälle
Esittelijä
yksikön johtaja
Karoliina Rajakallio
Lisätiedot
Maija Sarpo, laatu- ja ympäristöpäällikkö, puhelin: 310 34865
maija.sarpo(a)hel.fi
Reino Aittomäki, palveluasiantuntija, puhelin: 310 35550
reino.aittomaki(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 30.03.2021 § 157
HEL 2021-001525 T 00 00 03

Lausunto
Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon:
Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialalla on tällä hetkellä
voimassa 31.7.2023 asti Clear Channel Suomi Oy:n kanssa solmittu
ulkomainosvälinepaikkojen vuokrausta sekä kaupungin käyttöön tulevaa mainostilaa koskeva sopimus. Lisäksi kaupunkiympäristön toimiala
vuokraa siltamainospaikkoja. Helsingin kaupunki ei hanki, eikä järjestä
ulkomainospalvelua, vaan kaupunki vuokraa paikkoja ja tiloja tällaisen
yritystoiminnan harjoittamiseen. Nykyisessä ulkomainosvälinepaikkoja
koskevassa vuokrasopimuksessa on mainonnan rajoituksia, jotka koskevat alkoholimainontaa sekä sitä, että ulkomainokset eivät saa olla
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lakisääteisten tai hallinnollisten määräysten vastaisia. Nykyiset vuokrasopimuksessa olevat rajoitteet ovat siten lainsäädäntölähtöisiä. Siltamainospaikkojen vuokrauksessa erityisiä rajoituksia mainosten sisällölle ei ole asetettu.
Vuokrasopimuksen yksipuolinen muuttaminen kesken sopimuskauden
ei ole mahdollista, eikä Helsingin kaupunki vuokranantajana voi siten
muuttaa ulkomainosvälinepaikkoja koskevan vuokrasopimuksensa
ehtoja yksipuolisesti kesken sopimuskauden. Julkisena hankintayksikkönä Helsingin kaupungille asettaa rajoitteita myös hankintalaki hankintasopimuksen muuttamiselle kesken sopimuskauden.
Helsingin kaupunki ottaa vakavasti vastuunsa ilmastonmuutoksen torjunnassa ja torjuu ilmastonmuutosta kunnianhimoisesti. Mainonnan sisällölle asetettavia rajoituksia tarkastellaan seuraavan ulkomainospaikkojen vuokrausta koskevan kilpailutuksen yhteydessä, mutta on syytä
huomata, että ilmastohaitalliseksi katsottavien tuotteiden mainontakiellolla kaupunki asettaisi vuokrasopimuksin vuokralaiselleen sen liiketoimintaan sellaisia ehtoja ja rajoituksia, jotka eivät perustu kyseisellä
alalla noudatettaviin ohjeisiin ja sääntelyyn. Markkinointia säännellään
nykyisellään lukuisissa eri laeissa, kuten kuluttajansuoja-, alkoholi-, tupakka- ja lääkelaissa, jolloin kyseessä ovat laintasoiset rajoitteet mainostoiminnalle. Lainsäädännöstä tulevien rajoitusten lisäksi mainonnassa huomioidaan myös alan itsesääntelynä muun muassa Kansainvälisen kauppakamarin markkinointisäännöt, Keskuskauppakamarin ja
sen Mainonnan eettisen neuvoston periaatteet ja lausunnot sekä sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ennakkopäätökset.
Tuotteiden ja palveluiden määrittely ilmastohaitalliseksi sekä niiden
mainontakiellon rajan asettaminen edellyttäisi yksityiskohtaista määrittelyä vuokrasopimuksessa esimerkiksi sen osalta, koskisiko kielto ainoastaan yksittäisiä tuotteita tai palveluita vai koko yritystä tai konsernia sekä sitä, miten suhtauduttaisiin sellaisiin mainoksiin, jossa sinänsä
ilmastohaitallisia tuotteita tai palveluita tarjoava yritys mainostaa pelkästään mielikuvaa itsestään. Elinkeinotoiminnan rajoittamisen ohella
etukäteen asetettavat mainonnan sisällölliset kiellot saattavat olla ongelmallisia myös sananvapauden kannalta, joten tällaisten kieltojen tarkoituksenmukaisuutta ja tehokkuutta on syytä harkita tarkoin etukäteen.
Kaupunki huomioi tulevissa ulkomainontaa koskevissa kilpailutuksissaan ulkomainonnan ympäristönäkökohdat ja kannustaa siten mainoslaiteyrityksiä tekemään ympäristöystävällisempiä valintoja.
Käsittely
30.03.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
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Vastaehdotus:
Mia Haglund: Aloitevastauksen kohdasta neljä toinen virke muutetaan
muodosta "Mainonnan sisällölle asetettavia rajoituksia on mahdollista
tarkastella seuraavan ulkomainospaikkojen vuokrausta koskevan kilpailutuksen yhteydessä"
muotoon "Mainonnan sisällölle asetettavia rajoituksia tarkastellaan seuraavan ulkomainospaikkojen vuokrausta koskevan kilpailutuksen yhteydessä"
Aloitevastauksen viimeinen virke:
"Kaupunki voi kuitenkin pyrkiä huomioimaan tulevissa ulkomainontaa
koskevissa kilpailutuksissaan ulkomainonnan ympäristönäkökohdat ja
kannustamaan siten mainoslaiteyrityksiä tekemään ympäristöystävällisempiä valintoja."
korvataan seuraavalla:
"Kaupunki huomioi tulevissa ulkomainontaa koskevissa kilpailutuksissaan ulkomainonnan ympäristönäkökohdat ja kannustaa siten mainoslaiteyrityksiä tekemään ympäristöystävällisempiä valintoja."
Kannattaja: Laura Rissanen
1 äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Aloitevastauksen kohdasta neljä toinen virke muutetaan
muodosta "Mainonnan sisällölle asetettavia rajoituksia on mahdollista
tarkastella seuraavan ulkomainospaikkojen vuokrausta koskevan kilpailutuksen yhteydessä" muotoon "Mainonnan sisällölle asetettavia rajoituksia tarkastellaan seuraavan ulkomainospaikkojen vuokrausta koskevan kilpailutuksen yhteydessä"
Aloitevastauksen viimeinen virke: "Kaupunki voi kuitenkin pyrkiä huomioimaan tulevissa ulkomainontaa koskevissa kilpailutuksissaan ulkomainonnan ympäristönäkökohdat ja kannustamaan siten mainoslaiteyrityksiä tekemään ympäristöystävällisempiä valintoja." korvataan seuraavalla: "Kaupunki huomioi tulevissa ulkomainontaa koskevissa kilpailutuksissaan ulkomainonnan ympäristönäkökohdat ja kannustaa siten
mainoslaiteyrityksiä tekemään ympäristöystävällisempiä valintoja."
Jaa-äänet: 5
Sirpa Asko-Seljavaara, Nuutti Hyttinen, Atte Kaleva, Antti Koskela,
Jape Lovén
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Ei-äänet: 6
Mia Haglund, Noora Laak, Antti Möller, Laura Rissanen, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara
Poissa: 2
Tuomas Rantanen, Risto Rautava
Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi Mia Haglundin vastaehdotuksen äänin 6-5 (2 poissa).
23.03.2021 Pöydälle
Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot
Pia Hosia, lakimies: 310 39061
pia.hosia(a)hel.fi
Inkeri Lehmusoksa, vs. yksikön päällikkö, puhelin: 310 22794
inkeri.lehmusoksa(a)hel.fi
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§ 158
Den av ledamoten Juha Hakola väckta motionen om trafiksäkerheten vid Lauttasaaren ala-asteen koulu
HEL 2021-001614 T 00 00 03

Beslut
Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 32174
suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor
1

Valtuutettu Juha Hakolan aloite

Sökande av ändring
Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
Beslutsförslag
Beslutet stämmer överens med förslaget.
Föredragandens motiveringar
Ledamoten Juha Hakola och 22 andra ledamöter föreslår i sin motion
följande åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten vid Lauttasaaren alaasteen koulu: Permanent sänkt hastighetsbegränsning på 30 km/h för
Drumsövägen mellan Storsvängen och Mörtnäsvägen, hastighetstavla
och varningsljus vid övergångsställena på Drumsövägen efter korsningen med Storsvängen, tekniskt avsmalnande körfält i skolans omedelbara närhet och fartgupp på Drumsövägen på vardera sidan om
skolan.
Hastighetsbegränsningen på lokala matargator i stil med Drumsövägen
är 40 km/h i enlighet med principerna för bestämmande av hastighetsbegränsningar, godkända 9.4.2018 av stadsstyrelsen. På speciella ställen, såsom centrumområden i ytterstaden, kan lokala matargator på
korta avsnitt ha begränsningen 30 km/h. Drumsövägen är en lokal matargata avsedd för den interna trafiken i ett delområde inom staden och
för områdets förbindelser med nätet av huvudgator. På gatan finns
busstrafik och kantstensparkering. Sedan metrotrafiken inleddes mins-
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kade den tunga busstrafiken på Drumsövägen. Hastighetsbegränsningen är 40 km/h vid skolan.
Fysiska farthinder är problematiska på gator med kollektivtrafik, och de
används i allmänhet inte på lokala matargator av denna typ. Dessutom
går en riksomfattande rutt för stora specialtransporter (7×7×40 m) utmed Drumsövägen.
På Drumsö har hastighetstavlor satts upp på gator med de huvudsakliga bussrutterna: Hallonnäsgatan, Mörtnäsvägen, Enåsvägen och
Drumsövägen. Stadsmiljösektorns tjänst trafik- och gatuplanering beslutar centraliserat om hur de hastighetstavlor som årligen köps in ska
placeras med beaktande av hela stadens gatunät. Antalet hastighetstavlor är begränsat. Den plats som föreslås i motionen läggs till på listan med tänkbara platser.
Vägmärken som varnar för barn finns före korsningen med Braxviksvägen och för dem som kommer österifrån före korsningen med Bruksviksvägen. Vid Myllykallion ala-asteen koulu finns trafikljus med tryckknappar. När en fotgängare trycker på knappen får bilarna mycket
snabbt rött ljus, och väntetiden blir därmed kort. Nära skolan finns det
märken som varnar för att där rör sig barn. Sikten är god i korsningarna
och vid övergångsställena. I korsningen med Bruksviksvägen finns det
en refug på övergångsstället som gör det möjligt att ta sig över körbanan i två etapper. Vägmärkena för övergångsställe är väl synliga i mitten av körbanan.
Norr om Drumsövägen löper en huvudled för cyklister med livlig cykeltrafik. För Drumsövägen på avsnittet Bruksviksvägen–Storsvängen har
det inletts gatuplanering med tanke på enkelriktade cykelvägar. Planen
går ut på att förbättra förhållandena särskilt för fotgängare genom att
cykeltrafiken flyttas till cykelkörfält. Projektet ska enligt programmet genomföras år 2022.
Stadsmiljönämnden har gett ett utlåtande om motionen. Svaret stämmer överens med utlåtandet.
Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 32174
suvi.ramo(a)hel.fi
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Bilagor
1

Valtuutettu Juha Hakolan aloite

Sökande av ändring
Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria
Kaupunginhallitus 03.05.2021 § 332
HEL 2021-001614 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174
suvi.ramo(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 30.03.2021 § 166
HEL 2021-001614 T 00 00 03

Lausunto
Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon:
Lauttasaarentie on alueellinen kokoojakatu, joka palvelee kaupungin
osa-alueen sisäistä liikennettä ja alueen yhteyksiä pääkatuverkkoon.
Kadulla on linja-autoliikennettä ja kadunvarsipysäköintiä. Metroliikenteen alettua raskas bussiliikenne väheni Lauttasaarentiellä. Nopeusrajoitus on 40 km/h koulun kohdalla.
Kaupunginhallitus hyväksyi 9.4.2018 nopeusrajoitusten määrittämisen
periaatteet Helsingissä. Periaatteiden mukaan alueellisten kokoojakatujen nopeusrajoitus on 40 km/h. Erityiskohteissa, kuten esikaupunkien
keskustojen kohdalla, voidaan alueelliselle kokoojakadulle asettaa lyhyelle jaksolle rajoitus 30 km/h.
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Fyysiset hidasteet ovat ongelmallista joukkoliikenteen käyttämillä kaduilla ja niitä yleensä ei käytetä tämän tyyppisillä alueellisilla kokoojakaduilla. Lisäksi valtakunnallinen suurten erikoiskuljetusten reitti
(7x7x40 m) kulkee Lauttasaarentietä pitkin.
Lauttasaaressa nopeusnäyttötaulut on asennettu pääbussireittien kaduille: Vattuniemenkadulle, Särkiniementielle, Katajaharjuntielle ja
Lauttasaarentielle. Liikenne- ja katusuunnittelupalvelu päättää vuosittain hankittavien nopeusnäyttötaulujen sijoittamisista kootusti koko
kaupungin katuverkko huomioon ottaen. Näyttötaulujen määrä on rajallinen. Kyseinen paikka lisätään ehdotettavien kohteiden listalle.
Lapsista varoittavat liikennemerkit sijaitsevat ennen Lahnalahdentien
risteystä ja idästä päin tultaessa ennen Ruukinlahdentien risteystä.
Myllykallion ala-asteen kohdalla on painonapeilla toimivat liikennevalot.
Nappia painamalla valot vaihtuvat punaiseksi autoille aika nopeasti, joten jalankulkijan odotusaika on lyhyt. Lapsia-varoitusmerkit ovat koulun
läheisyydessä. Näkymät liittymissä ja suojateillä ovat hyvät. Ruukinlandentien risteyksessä on suojatiesaareke, joka mahdollistaa ajoradan
ylittämisen kahdessa osassa. Suojatiemerkit ovat hyvin näkyvissä ajoradan keskellä.
Lauttasaarentien pohjoispuolella kulkee pääpyöräreitti ja pyöräliikenne
on vilkasta. Lauttasaarentien osuudesta välillä Ruukinlahdentie Isokaari
on käynnistynyt 1-suuntaisten pyöräliikennejärjestelyjen katusuunnittelu. Suunnitelmassa erityisesti jalankulkijoiden olosuhteita parannetaan siirtämällä pyöräily pyöräkaistoille. Hankkeen rakentaminen on ohjelmoitu vuodelle 2022.
Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot
Olga Veikkolainen, liikenneinsinööri: 310 37280
olga.veikkolainen(a)hel.fi
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§ 159
Den av ledamoten Mia Haglund väckta motionen om lättare tillgång
till bostad efter en skyddshemsperiod
HEL 2020-013661 T 00 00 03

Beslut
På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor
1

Valtuutettu Mia Haglundin aloite_

Sökande av ändring
Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
Beslutsförslag
Stadsfullmäktige betraktar motionen som slutbehandlad.
Föredragandens motiveringar
Ledamoten Mia Haglund och 15 andra ledamöter föreslår i sin motion
att det ska skapas praxis för ansökan om och lättare tillgång till bostad
efter en skyddshemsperiod.
Till riktlinjerna i stadsstrategin 2017–2021 hör förebyggande av utslagning och bostadslöshet. Social- och hälsovårdssektorn, stadsmiljösektorn och stadskansliet har i samverkan utarbetat en åtgärdsplan för förebyggande och minskning av bostadslöshet.
Stadsstyrelsen konstaterar att samarbetet har pågått länge och praxis
har skapats i syfte att ordna fortsatt boende för dem som av olika skäl
bor i krisbostäder eller tillfälliga bostäder. För en familj som saknar en
plats att bo på är det viktigt att sätta igång med ansökan om bostad redan i skyddshemmet. De boende och personalen på skyddshemmen
liksom också social- och bostadsmyndigheterna samarbetar intensivt
för att ordna en tillfällig boendefas efter inkvarteringen på skyddshem.
En del av platserna för tillfälligt boende är stadens egna, medan en del
köps hos externa tjänsteproducenter. Vid behov får familjerna ett tillPostadress
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styrkande utlåtande från socialarbetet för att få en hyresbostad. På detta sätt får bostadsförmedlingen vetskap om en familj med brådskande
behov av en bostad. Familjen kan också hänvisas till att söka hyresgaranti hos Folkpensionsanstalten.
Helsingfors stads bostadstjänster samarbetar med Pääkaupunkiseudun
turvakodit Oy. Samarbetet och enhetliga rutiner utvecklas för tillfället
också tillsammans med andra producenter av bostadstjänster och nätverk i huvudstadsregionen.
Social- och hälsovårdsnämnden och stadsmiljönämnden har gett utlåtande i ärendet. Svaret är förenligt med utlåtandena.
Stadsmiljönämnden och social- och hälsovårdsnämnden framhåller i
sina utlåtanden att det inte finns garantier för att en lämplig bostad går
att hitta trots behoven. Stadsstyrelsen förutsätter att staden stärker
ordnandet av fortsatt boende efter skyddshemsperioden och rapporterar om de vidtagna åtgärderna till social- och hälsovårdsnämnden.
Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor
1

Valtuutettu Mia Haglundin aloite_

Sökande av ändring
Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria
Kaupunginhallitus 03.05.2021 § 334
HEL 2020-013661 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.
Postadress
PB 1
00099 HELSINGFORS STAD
helsinki.kirjaamo@hel.fi

Besöksadress
Norra esplanaden 11-13
Helsingfors 17
http://www.hel.fi/stadsfullmaktige

Telefon
+358 9 310 1641
Telefax
+358 9 655 783

FO-nummer
0201256-6

Kontonr
FI0680001200062637
Moms nr
FI02012566

Helsingfors stad
Stadsfullmäktige

Protokoll

9/2021

501 (531)

Ärende/36
19.05.2021

Kaupunkiympäristölautakunnan sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan
lausunnoissa todetaan, että sopivan asunnon saatavuudesta ei tarpeista huolimatta ole takeita. Kaupunginhallitus edellyttää, että kaupunki
vahvistaa turvakotijakson jälkeisen jatkoasumisen järjestämistä ja raportoi tehdyistä toimenpiteistä sosiaali- ja terveyslautakunnalle.
Käsittely
03.05.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
Vastaehdotus:
Veronika Honkasalo: Lisätään päätösehdotukseen:
Kaupunkiympäristölautakunnan sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan
lausunnoissa todetaan, että sopivan asunnon saatavuudesta ei tarpeista huolimatta ole takeita. Kaupunginhallitus edellyttää, että kaupunki
vahvistaa turvakotijakson jälkeisen jatkoasumisen järjestämistä ja raportoi tehdyistä toimenpiteistä sosiaali- ja terveyslautakunnalle.
Kannattaja: Daniel Sazonov
Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Veronika Honkasalon vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.
26.04.2021 Pöydälle
19.04.2021 Pöydälle
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi
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Lausunto
Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon:
Turvakotipalvelut
Turvakotipalvelut ovat valtion rahoittamia, laissa määriteltyjä erityispalveluita lähisuhdeväkivaltaa kokeneille tai sen uhan alla eläville henkilöPostadress
PB 1
00099 HELSINGFORS STAD
helsinki.kirjaamo@hel.fi

Besöksadress
Norra esplanaden 11-13
Helsingfors 17
http://www.hel.fi/stadsfullmaktige

Telefon
+358 9 310 1641
Telefax
+358 9 655 783

FO-nummer
0201256-6

Kontonr
FI0680001200062637
Moms nr
FI02012566

Helsingfors stad
Stadsfullmäktige

Protokoll

9/2021

502 (531)

Ärende/36
19.05.2021

ille ja perheille. Turvakotitoiminta siirtyi lakiuudistuksen yhteydessä
kunnilta valtiolle vuonna 2015. Turvakodit tarjoavat välitöntä kriisiapua,
ympärivuorokautista turvattua asumista sekä akuuttiin tilanteeseen liittyvää psykososiaalista tukea, neuvontaa ja ohjausta. Turvakotipalvelut
ovat saatavilla asuinpaikasta riippumatta.
Vuonna 2019 Suomessa toimi yhteensä 28 turvakotia. Näissä turvakodeissa oli tilaa yhteensä 202 perheelle tai yksin tulevalle asiakkaalle.
Vuoden 2019 aikana turvakodeissa oli yli 5 000 asiakasta, joista aikuisia asiakkaista oli 54 % ja lapsia 46 %. Yksi asiakas oli turvakodissa
keskimäärin 17 päivää. Vuonna 2019 Uudellamaalla oli käytössä kuusi
turvakotia, joiden käyttöaste vuoden aikana oli 85% - 93%. THL:n tietojen mukaan turvakotien käyttäjämäärät ovat olleet kasvussa vuodesta
2015 alkaen. (Lähde: THL Tilastoraportti 17/2020: Turvakotipalvelut.)
Asunnon järjestyminen turvakotijakson jälkeen
Akuutin kriisin jälkeen on tärkeää päästä elämään tavallista arkea
mahdollisimman pian eikä palaamisen väkivaltaiseen tilanteeseen tulisi
olla vaihtoehto. Koska asiakkaat eivät ole yhtenäinen ryhmä, vaan
heidän elämäntilanteensa ja taloudellinen asemansa eroavat, ovat
myös heidän mahdollisuutensa uuden asunnon järjestämiseen hyvin
erilaiset.
Nykyisessä asuntomarkkinatilanteessa on Helsingissä vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja hyvin tarjolla. Niiden vuokrataso nousee kuitenkin
monelle liian korkeaksi, joten ne eivät usein ole realistinen vaihtoehto
asumisen järjestämiseksi turvakotijakson jälkeen. Asumisen hinta on
noussut monille asunnon tarvitsijoille liian korkeaksi myös suhteessa
Kelan hyväksymiin ns. kohtuuvuokrarajoihin.
Huolimatta siitä, että Helsingin kaupungin omistamien vuokraasuntojen lisäksi on kaupungissa myös muita kohtuuhintaisia vuokraasuntoja tarjoavia toimijoita, on kohtuuhintaisen vuokra-asunnon löytyminen vaikeaa. Moni joutuu turvautumaan kotikunnan järjestämään
väliaikaiseen asuntoon. Turvakodista on mahdollisuus siirtyä sosiaalityön tukemana joko omaan asuntoon tai sosiaalihuoltolain mukaiseen
tilapäiseen asumiseen (ns. kriisimajoitus).
Helsingissä aikuissosiaalityön tilapäisen majoituksen-yksikkö vastaa
majoitukseen ohjaamisesta. Osa tilapäisen asumisen paikoista ostetaan ulkopuolisilta palvelun tuottajilta. Tilapäisen asumisen aikana perhe on myös lapsiperheiden palvelutarpeen arvioinnin ja tuen asiakkaita.
Asiakasperheet saavat puoltolausunnon kaupungin vuokraasuntohakemuksen liitteeksi.
Asukasvalinnat
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Kaupunkiympäristön toimialan asukas- ja yrityspalveluiden asuntopalvelut-yksikkö tekee asukasvalinnat Helsingin kaupungin omistamiin
(HEKA) ARA –vuokra-asuntoihin voimassa olevien lakien ja asetusten
sekä Helsingin kaupunginhallituksen 8.3.2010 vahvistamien asukasvalintaperiaatteiden mukaisesti. Asukkaaksi valitsemisen perusteina
ovat hakijaruokakunnan asunnontarve, varallisuus ja tulot siten, että
etusijalle asetetaan aina asunnottomat ja muut kiireellisimmässä asunnon tarpeessa olevat vähävaraisimmat ja pienituloisimmat ruokakunnat. Periaatteena on, että vuokra-asunnot osoitetaan niitä eniten tarvitseville ruokakunnille pyrkien samalla vuokratalon monipuoliseen asukasrakenteeseen ja sosiaalisesti tasapainoiseen asuinalueeseen.
Asunnontarvetta arvioitaessa apuna käytetään kiireellisyysluokitusta,
jonka mukaan hakijat luokitellaan kolmeen ryhmään: Erittäin kiireellisiin, kiireellisiin tai asunnontarpeessa oleviin hakijoihin.
Hakemustensa perusteella turvakodeissa asuvat asunnonhakijat luokittuvat erittäin kiireellisessä asunnon tarpeessa oleviin.
Asuntopalvelut-yksikkö valitsee asukkaat asuntoihin välittömästi saatuaan tiedon asuntojen vapautumisesta. Koska etukäteen ei ole tiedossa
mistä ja millaisia asuntoja on vapautumassa, ei asunnonsaantimahdollisuuksia tai asunnon saantiin kuluvaa aikaa pystytä ennakolta arvioimaan. Asukkaita valittaessa huomioidaan myös hakijan hakemuksessaan esittämät asuntoon ja asuinalueeseen liittyvät toiveet. Jos haettavalle asunnolle on hakemuksessa asetettu tiukat kriteerit (esim. lasten
koulumatkat, asunnon hinta, koko, sijainti, varustetaso), voi sopivan
asunnon löytyminen olla haasteellista.
Helsingin kaupungin vuokra-asuntojen kysyntä ylittää moninkertaisesti
niiden tarjonnan. Tällä hetkellä rekisterissä on noin 23 000 voimassa
olevaa hakemusta, joista erittäin kiireellisiä on noin 12 000 ja kiireellisessä asunnontarpeessa olevia noin 6 800. Asuntoja vapautuu vuosittain vain noin 3 500 kpl, joten vuokra-asuntoa ei pystytä tarjoamaan
edes kaikille erittäin kiireellisessä asunnon tarpeessa oleville hakijoille.
Helsingin toimenpidesuunnitelma asunnottomuuden ennaltaehkäisemiseksi ja vähentämiseksi
2020 - 2022.
Asuntopalvelut-yksikkö tekee yhteistyötä sosiaali- ja terveyspalveluiden
eri yksiköiden kuten lastensuojelun, asunnottomien tuen ja maahanmuuttoyksikön kanssa. Turvakodeista asuntopalveluilla on jo pitkään
tehty yhteistyötä Pääkaupungin turvakoti Oy:n kanssa.
Asuntopalveluista osallistuttiin kaupunginkanslian, soten ja Kympin
asuntotoimijoiden kanssa asunnottomuuden ennalta ehkäisemiseksi ja
vähentämiseksi laaditun toimenpideohjelman vuosille 2020 - 2022 valPostadress
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misteluun. Siinä yhteistyötä ja yhteistyöprosesseja eri toimijoiden välillä
kehitettiin edelleen.
Tuloksena on laadittu asuntopuoltolomake, jonka avulla on mahdollisuus tuoda esiin perheiden erityistilanteet. Näin asunnonvälitys saa tiedon viranomaiselta kiireellisen asunnon tarpeessa olevasta perheestä.
Sosiaalityön asuntopuoltoprosessia on mallinnettu syksyn 2020 aikana
yhteistyössä kaupungin asunnonvälityksen ja sosiaali- ja terveystoimen
kanssa.
Puoltolausuntojen merkitys asukasvalinnoissa
Sovittujen periaatteiden mukaisesti laadittu puoltolausunto tuo tietoa
hakijan sen hetkisestä tilanteesta ja asunnontarpeesta, jota hakemuksessa ei välttämättä ole osattu oikealla tavalla tuoda esiin tai mainittu lainkaan, jos hakemus on laitettu vireille aiemmin. Lisäksi puolto
nostaa samassa tilanteessa olevien hakijoiden joukosta (joita voi olla
johonkin asuntoon jopa satoja, erityisesti kantakaupungin kohteissa)
esille ne hakijat, joilla on erittäin kiireellisen asunnon tarpeen lisäksi
myös muita painavia perusteita asunnon saantiin. Aina tämäkään ei
takaa yksittäisen hakijan asunnon saamista, sillä samaan kohteeseen
voi olla useita hakijoita, joilla kaikilla on jokin puoltolausunto.
Jo sovittujen yhteistyökäytäntöjen lisäksi puoltoja asuntohakemuksen
liitteeksi tulee monelta muultakin toimijalta kuten eri sosiaalityöntekijöiltä ja -ohjaajilta, lääkäreiltä, lähi- ja sairaanhoitajilta, vuokranantajilta ja
yhdistyksiltä. Puollot ovat sisällöltään hyvin vaihtelevia, eivätkä aina
kerro hakijan tilanteesta ja asunnon tarpeen kiireellisyydestä.
Johtuen erittäin kiireellisten asunnonhakijoiden ja puoltolausuntojen
suuresta määrästä, sekä hakijoiden asunnolle asettamista vaatimuksista, ei asuntoa voida puolloista huolimatta taata.
Yhteistyön lisääminen turvakotijakson jälkeisen asumisen järjestymiseksi
Helsingin kaupungilla on jo pitkään tehty yhteistyötä ja luotu käytäntöjä
kriisi- ja tilapäisasunnoissa eri syistä asuvien jatkoasumisen järjestämisessä. Viime vuonna on yhteistyötä asuntopalvelun ja sosiaali- ja terveystoimen välillä edelleen tiivistetty mm. asunnottomuuden ehkäisemiseksi laaditun toimenpideohjelman työstämisen yhteydessä.
Yhteistyöstä huolimatta asumisen järjestymisessä on usein haasteita
johtuen kaupungin vuokra-asuntojen suuresta kysynnästä ja toisaalta
vähäisestä tarjonnasta.
Kaupunkiympäristölautakunnan näkemyksen mukaan yhteistyötä
asunnon saannin helpottamiseksi tulee edelleen jatkaa kaupunkiympäPostadress
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ristön toimialan asuntopalvelut-yksikön ja sosiaali- ja terveystoimen
välillä. Yhteistyössä aiemmin sovittujen käytäntöjen noudattamista ja
yhteistyön kehittämistä tulee jatkaa.
Lisäksi asuntopalvelut-yksikkö luo yhteydet pääkaupunkiseudun turvakotien edustajiin yhteistyöstä sopimiseksi ja puoltokäytäntöjen yhtenäistämiseksi kevään 2021 aikana. Tämän jälkeen käydään myös keskustelut käytännöistä ja niiden mahdollisesta yhtenäistämisestä Espoon
Asunnot Oy:n ja VAV Asunnot Oy:n kanssa.
Lausuntoa on valmisteltu yhteistyössä sosiaali- ja terveystoimen kanssa.
16.02.2021 Pöydälle
Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot
Kati Hytönen, tiimipäällikkö: 310 29729
kati.hytonen(a)hel.fi
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Lausunto
Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle valtuutettu
Mia Haglundin ja 15 muun valtuutetun aloitteesta seuraavan lausunnon:
”Aloitteessa esitetään, että kaupunki luo käytännöt oman asunnon hakemisen ja saannin helpottamiseksi turvakotijakson jälkeen ja että
käytännöt luotaisiin yhteistyössä pääkaupunkiseudun muiden kuntien ja
seudun turvakotien ja asuntopalveluiden kanssa.
Turvakodit Uudellamaalla
Turvakodissa tarjotaan tukea, neuvontaa ja ohjausta akuutissa tilanteessa perheelle, joka on kokenut lähisuhdeväkivaltaa.
Turvakotipalvelut ovat valtion rahoittamia laissa määriteltyjä erityispalveluita lähisuhdeväkivaltaa kokeneille tai sen uhan alla eläville henkilöille. Turvakodeissa kertyi vuonna 2019 yli 92 000 asumispäivää, ja yksi
asiakas oli turvakodissa keskimäärin 17 päivää. Vuoden 2019 aikana
turvakodeissa oli yli 5 000 asiakasta. Valtakunnallisesti turvakotien asiPostadress
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akkaiden määrä kasvoi vuoteen 2018 verrattuna 6 prosentilla. Aikuisia
asiakkaista oli 54 prosenttia ja lapsia 46 prosenttia.
Vuonna 2019 Uudellamaalla oli käytössä kuusi turvakotia. Niiden
käyttöaste oli 85 %–93 % vuoden aikana, ja perhepaikkoja niissä oli 7–
14. Vuonna 2019 niissä oli yli 36 000 asumispäivää. Yhtä turvakotia lukuun ottamatta, asumispäivien lukumäärä nousi Uudenmaan turvakodeissa vuodesta 2018 vuoteen 2019. Vuonna 2020 Uudellamaalla oli
käytössä yhdeksän turvakotia. Ennakkoon on saatu tietona, että turvakotien asiakasmäärä laski vuonna 2020 edellisvuoteen verrattuna.
Ennakkotietojen perusteella aikuisten asiakkaiden määrä kasvoi hieman, mutta lasten määrä sen sijaan laski.
(Lähde: Thl Tilastoraportti 17/2020: Turvakotipalvelut.)
Perheiden kriisimajoitus turvakodissa
Perhe, jossa on väkivaltaa tai väkivallan uhkaa voi hakeutua turvakotiin
itsenäisesti tai sosiaalihuollon ohjaamina. Jos perheessä on alaikäisiä
lapsia, voidaan lastensuojelusta myös velvoittaa perhettä hakeutumaan
turvakotiin lasten turvallisuuden takaamiseksi. Perhe ohjataan ensisijaisesti Helsingissä sijaitseviin turvakoteihin tai tarvittaessa pääkaupunkiseudulla siihen turvakotiin, jossa on tilaa.
Oleellista on turvakotien asiakkaiden ja henkilöstön sekä sosiaali- ja
asuntotoimen työntekijöiden välinen yhteistyö perheen asumisratkaisun
järjestämiseksi turvakotimajoituksen jälkeen. Tärkeää on saada asunnonhaku vireille jo turvakodissa, jotta vältytään tilapäisen asumisen
vaiheelta.
Yhteistyötä parannetaan turvakotien kanssa kevään 2021 aikana sopimalla asunnonhakemiseen ja asuntopuoltoihin liittyvistä käytännöistä ja
tiedonvaihdosta yhdessä lastensuojelun, alueellisen aikuissosiaalityön
ja kaupungin asuntopalvelun kanssa.
Turvakodeissa on myös perheitä, joiden lapsille ei ole lastensuojelun
tarvetta. Nämä perheet järjestävät turvakodin jälkeisen majoituksen itsenäisesti. Tarvittaessa turvakodin sosiaalityöntekijä auttaa heitä asioinnissa kaupungin asuntopalvelun kanssa.
Helsingin sosiaali- ja terveystoimen tilapäisen asumisen aikaiset palvelut turvakotimajoituksen jälkeen
Turvakodista voi tarvittaessa siirtyä sosiaalityön tukemana joko omaan
asuntoon tai sosiaalihuoltolain mukaiseen tilapäiseen asumiseen.
Jos perheellä ei ole asumispaikkaa turvakotijakson jälkeen, Helsingin
tilapäisen asumisen tiimin kautta autetaan tilapäisen vaiheen asuPostadress
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misratkaisussa. Osa tilapäisen asumisen paikoista ostetaan ulkopuolisilta palvelun tuottajilta, ja osa on omia tilapäiseen asumiseen tarkoitettuja asuntoja. Perheet saavat pääsääntöisesti pysyvän asunnon kolmen kuukauden kuluessa.
Lähisuhdeväkivallan vuoksi tilapäisasumista haki Helsingissä 53 yksinäistä henkilöä ja 52 lapsiperhettä vuonna 2020. Hakijoista 87,6 % (92)
oli naisia ja 12,4 % (13) miehiä. Naisten osuus hakijoista oli hieman
suurempi verrattuna valtakunnalliseen lähisuhdeväkivaltatilastoon, jossa aikuisista lähisuhdeväkivallan uhreista 76,8 % on arvioitu olevan
naisia.
Tilapäisen asumisen aikana perheen tuen ja palveluiden tarvetta selvitetään lapsiperheiden palvelutarpeen arvioinnissa ja tuessa. Työryhmät
toimivat moniammatillisesti ja työskentelyn aikana perheen on mahdollista saada myös lyhytkestoista ohjausta ja tukea esimerkiksi aikuissosiaalityön sosiaaliohjauksesta, perhe- ja kasvatusneuvonnasta tai psykiatriselta sairaanhoitajalta.
Helsingin aikuissosiaalityön tilapäisen asumisen -tiimissä on aloittanut
1.9.2020 sosiaalityöntekijä, jonka tehtävänä on tukea perheitä asumiseen liittyvissä kysymyksissä ja asunnon hankinnassa. Sosiaalityöntekijän tehtävänä on myös palvelujen koordinointi ja yhteistyö palveluntuottajien kanssa.
Sosiaalityön puoltolausunto vuokra-asunnon saamista varten
Viranomaiset lastensuojelussa, aikuissosiaalityössä ja tilapäinen asuminen -tiimissä tekevät tiivistä yhteistyötä kaupungin asuntopalvelun
kanssa perheen vuokra-asunnon järjestämiseksi.
Turvakodissa asuville perheille laaditaan tarvittaessa sosiaalityön puoltolausunto vuokra-asunnon saamista varten. Lausuntolomake on tehty
ja puoltoprosessi on kuvattu sekä sovittu kaupungin asuntopalvelun
kanssa. Lapsiperheiden osalta tämä kehittämistyö (prosessi ja puoltolausunto) tehdään kevään 2021 aikana.
Puoltolausunnon laatii perheen sosiaalityön vastuutyöntekijä. Asuntopuolto tehdään, jos perheen asunnontarve on kiireellinen tai erittäin kiireellinen ja jos asuntoa ei ole mahdollista saada ilman puoltoa. Puollossa työntekijä pystyy tarkemmin kuvaamaan perheen asunnontarvetta ja sen kiireellisyyttä. Puolto laaditaan yhteistyössä asiakkaan kanssa, ja työntekijä lähettää puollon asuntohakemuksen liitteenä.
Vaikka asuntopuolto on tehty, ei asuntoa välttämättä ole vapaana. Niissä tilanteissa vastuutyöntekijä tukee perhettä asunnon haussa muutoin
ja ohjaa esimerkiksi hakemaan Kelalta vuokravakuutta.
Postadress
PB 1
00099 HELSINGFORS STAD
helsinki.kirjaamo@hel.fi

Besöksadress
Norra esplanaden 11-13
Helsingfors 17
http://www.hel.fi/stadsfullmaktige

Telefon
+358 9 310 1641
Telefax
+358 9 655 783

FO-nummer
0201256-6

Kontonr
FI0680001200062637
Moms nr
FI02012566

Helsingfors stad
Stadsfullmäktige

Protokoll

9/2021

508 (531)

Ärende/36
19.05.2021

Esteitä vuokra-asunnon saamiseksi
Sosiaaliviranomaisen puoltolausunto ei takaa asunnon saamista. Vuokra-asuntoja on vähän vapaana ja sen saamista voivat hankaloittaa vuokravelka kaupungin tai muun julkisen yhteisön tai yhdistyksen asunnosta. Kerran menetetty Helsingin kaupungin vuokra-asunto hankaloittaa uuden vuokra-asunnon saantia merkittävästi. Jos perheen luottotiedot ovat menneet, hankaloittaa tämä yksityisiltä vuokranantajilta vuokraamista.
Jos vuokravelka on jo ulosotossa, on sen takaisinmaksun järjestäminen
tai saaminen pois ulosotosta hankalaa. Myöskään maksusuunnitelman
teko kohdistettuna vain vuokravelkaan ei onnistu.
Helsingin sosiaali- ja terveystoimesta voi kuitenkin hakea sosiaalista
luottoa, jonka kautta ulosotossa olevia velkoja voi olla mahdollista
maksaa pois, mikäli kokonaisvelkojen määrä on alle 15 000 euroa. Sosiaalinen luototus käsittelee luottohakemuksen ja antaa päätöksen.
Vuokra-asunnon saamisen aikatauluun vaikuttaa perheen toive asunnon sijainnista, mihin puolestaan vaikuttaa lasten koulun tai päivähoitopaikan sijainti.
Pääkaupunkiseutu
Sosiaalityön tiimit jatkavat yhteistyötä Helsingin asuntopalvelun kanssa
ja laajentavat sekä edistävät heidän kanssaan yhteistyötä muihin asuntotuottajiin ja pääkaupunkiseudun verkostoihin.
Helsingin kaupungin asuntopalvelu on tehnyt suoraa yhteistyötä
Pääkaupunkiseudun turvakodit Oy:n kolmen erillisen turvakodin kanssa
(Pellas, Haaga ja Toukola). Turvakotien sosiaalityöntekijät tekevät
lausunnon asuntopalveluun niiden perheiden osalta, jotka eivät ole
kaupungin sosiaalitoimen asiakkaita. Helsingin kaupungin asuntopalvelu tulee laajentamaan yhteistyötä kaikkien pääkaupunkiseudulla toimivien turvakotien kanssa.
Turvakotijakson jälkeinen apu Helsingissä
Perhe, jossa on väkivaltaa tai väkivallan uhkaa voi hakeutua turvakotiin
itsenäisesti tai sosiaalihuollon ohjaamina. Turvakodista voi tarvittaessa
siirtyä sosiaalityön tukemana joko omaan asuntoon tai sosiaalihuoltolain mukaiseen tilapäiseen asumiseen.
Viranomaiset lastensuojelussa, aikuissosiaalityössä ja tilapäinen asuminen -tiimissä tekevät tiivistä yhteistyötä kaupungin asuntopalvelun
kanssa perheen vuokra-asunnon järjestämiseksi. Turvakodissa asuville
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perheille laaditaan tarvittaessa sosiaalityön puoltolausunto vuokraasunnon saamista varten.
Turvakodeissa on myös perheitä, joiden lapsille ei ole lastensuojelun
tarvetta. Nämä perheet järjestävät turvakodin jälkeisen majoituksen itsenäisesti. Tarvittaessa turvakodin sosiaalityöntekijä auttaa heitä asioinnissa kaupungin asuntopalvelun kanssa.
Turvakodissa asuville perheille laaditaan tarvittaessa sosiaalityön puoltolausunto vuokra-asunnon saamista varten. Sosiaalityön tiimit jatkavat
yhteistyötä Helsingin asuntopalvelun kanssa ja laajentavat sekä edistävät heidän kanssaan yhteistyötä muihin asuntotuottajiin ja pääkaupunkiseudun verkostoihin. Lapsiperheiden osalta tämä kehittämistyö
(prosessi ja puoltolausunto) tehdään kevään 2021 aikana.
Helsingin kaupungilla on jo luotuja käytäntöjä turvakotijakson jälkeiseen
perheiden apuun, ja näitä käytäntöjä kehitetään edellä mainituin tavoin.
Edellä esitetyt haasteet asuntojen järjestämisessä huomioiden sosiaalija terveyslautakunta pitää nykyisiä käytäntöjä ja niiden kehittämistä riittävinä.
Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi
Vakituisen asunnon saaminen akuutin lähisuhdeväkivaltatilanteen ja
turvakotisijoituksen jälkeen auttaa vanhemman ja lasten toipumista sekä elämän jatkumista muutosten jälkeen. Tilapäisasumisen järjestämisellä tuetaan perhettä elämän ja asumisen järjestelyissä."
Käsittely
02.03.2021 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan
Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi asiasta esittelijän muutetun ehdotuksen mukaisen lausunnon. Esittelijä muutti ehdotusta asian pöydällepanon aikana.
16.02.2021 Pöydälle
Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Lisätiedot
Henna Niiranen, lännen aikuissosiaalityön päällikkö, puhelin: 310 62843
henna.niiranen(a)hel.fi
Jonna Vanhanen, lastensuojelun sosiaalityön päällikkö, puhelin: 310 43809
jonna.vanhanen((a))hel.fi
Marja-Riitta Kilponen, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 43777
marja-riitta.kilponen(a)hel.fi
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§ 160
Den av ledamoten Eva Biaudet väckta motionen om utveckling av
tjänsterna till offer för människohandel
HEL 2021-001526 T 00 00 03

Beslut
På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor
1
2

Valtuutettu Eva Biaudetin aloite
Lausunto, Helsingin poliisi, 1.3.2021

Sökande av ändring
Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
Beslutsförslag
Stadsfullmäktige betraktar motionen som slutbehandlad.
Föredragandens motiveringar
Ledamoten Eva Biaudet och 16 andra ledamöter föreslår i sin motion
att arbetet mot människohandel och tjänsterna kring detta ska utvecklas och att möjligheterna att förlänga integrationstiden ska utredas.
Stadsstyrelsen konstaterar att den verksamhet som föreslås i motionen
för närvarande revideras genom statliga åtgärder. I regeringsprogrammet finns ett omnämnande om förbättring av ställningen för människohandelsoffer. Social- och hälsovårdsministeriet har tillsatt en arbetsgrupp med uppgift att bereda en speciallag och andra ändringar i lagstiftningen. Det är meningen att också behövliga boendetjänster ska utredas under arbetet. En eventuell förlängning av integrationstiden
kommer sannolikt också att bedömas i detta sammanhang. Arbetsgruppens mandattid går ut 31.12.2022. En företrädare för Helsingfors
stads social- och hälsovårdssektor har utsetts till medlem i arbetsgruppen. Dessutom har en handlingsplan mot människohandel beretts vid
justitieministeriet. Sedan ingången av detta år har Polisinrättningen i
Helsingfors en arbetsgrupp som utreder människohandelsbrott. Den utPostadress
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för ett nytt slags multiprofessionellt arbete bland annat för att hjälpa offer för människohandel med anknytning till arbete och för sexuellt utnyttjande.
Stadsstyrelsen hänvisar till social- och hälsovårdsnämndens utlåtande
och andra att det är behövligt att ge starkare eftertryck åt hjälpen till
människohandelsoffer och åt arbetet mot människohandel tillsammans
med organisationer och polisen. Det är skäl att utveckla det multiprofessionella expertarbetet i arbetsgrupper och handlingsanvisningar på
basis av den lagstiftning som revideras utifrån bland annat sysselsättningstjänsterna och främjandet av hälsa och välbefinnande.
Social- och hälsovårdsnämnden och Polisinrättningen i Helsingfors har
gett utlåtande i ärendet. Svaret är förenligt med utlåtandena.
Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.
Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar
Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor
1
2

Valtuutettu Eva Biaudetin aloite
Lausunto, Helsingin poliisi, 1.3.2021

Sökande av ändring
Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria
Kaupunginhallitus 03.05.2021 § 333
HEL 2021-001526 T 00 00 03

Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
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Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 30.03.2021 § 69
HEL 2021-001526 T 00 00 03

Lausunto
Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon valtuutettu Eva Biaudetin ja 16 muun valtuutetun aloitteesta,
jossa edellytetään, että kaupunginhallitus hyväksyy ihmiskaupan vastaista työtä vahvistavan yhteistyösuunnitelman ja että selvitetään mahdollisuudet pidentää ihmiskaupan uhrin kotoutumisaikaa:
”Ihmiskauppa on ilmiönä moninainen. Suomessa tunnistetut uhrien hyväksikäyttötarkoitukset ovat useimmiten olleet pakkotyö, seksuaalinen
hyväksikäyttö ja pakkoavioliitto. Mahdollisia uhreja voidaan kohdata
monissa palveluissa ja keskeistä on palvelujärjestelmän eri toimijoiden
osaaminen uhrin tunnistamiseksi. Uhrit voivat olla suomalais- tai ulkomaalaistaustaisia ja heidän tunnistamisensa on tärkeää myös rikoksen
torjunnassa onnistumiseksi.
Ihmiskaupan vastainen työ ja uhrien auttaminen Helsingissä
Helsingin kaupunki toteuttaa ihmiskaupan vastaista työtä pitkäjänteisesti eri yhteyksissä muun muassa osallistumalla valtakunnalliseen
monialaiseen kehittämistyöhön, antamalla lausuntoja, kehittämällä ihmiskauppaa ehkäiseviä toimintamalleja ja ihmiskaupan uhrien palvelutarpeisiin vastaavia palveluja sekä kouluttamalla henkilöstöä.
Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset auttavat ihmiskaupan uhreja erilaisissa tilanteissa. Uhrien on mahdollista saada pitkäkestoista
apua ja tukea sosiaali- ja terveystoimen keskitetyistä sosiaalipalveluista
maahanmuuttoyksiköstä, jossa uhrin toimintakykyä tuetaan traumatietoisella vakauttavalla työotteella. Sosiaalityön tehtävä on ajaa ihmiskaupan uhrien etua palveluissa ja koordinoida toimintaa muun muassa terveydenhuollon kanssa. Uhrien auttamiseksi tarvitaan monipuolista osaamista ja usein uhrin auttamisverkostoon kuuluu ammattilaisia
sekä sosiaali- ja terveyspalveluista ja valtion palveluista että kolmannen sektorin matalan kynnyksen toiminnoista.
Palvelujen järjestämisvastuussa olevan uhrin kotikunnan tulee toimia
myös yhteistyössä poliisin kanssa uhrin suojeluun liittyvissä kysymyksissä. Poliisin tulee puolestaan ohjata sosiaalihuollon ilmeisessä tarpeessa oleva henkilö hakemaan sosiaalipalveluja tai henkilön suostuPostadress
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muksella otettava yhteyttä sosiaalihuollon viranomaiseen sosiaalihuollon tarpeen arvioimiseksi. Erityisissä tilanteissa poliisi voi tehdä ilmoituksen myös ilman henkilön suostumusta.
Poliisiyhteistyöhön osallistuminen
Ihmiskaupparikosten tutkintaan erikoistuneen uuden valtakunnallisen
poliisiyksikön perustaminen Helsingin poliisilaitoksen alaisuuteen luo
uudenlaisia moniammatillisen yhteistyön rakentamisen mahdollisuuksia
ihmiskaupan uhrien auttamisen käynnistymiseksi jo varhaisessa vaiheessa.
Sosiaali- ja terveystoimiala tulee osallistumaan poliisin uuden ihmiskauppayksikön moniammatilliseen yhteistyöhön. Tämä on kirjattu
sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2021 talousarvioon. Ihmiskaupan
uhrien auttamisessa mukana olevien toimijoiden keskinäistä yhteistyötä
tehdään jo nyt sekä asiakas- että konsultaatiotasolla, mutta se ei ole
kaikilta osin rakenteista, joten sen juurruttaminen osaksi perustyötä on
tärkeää.
Järjestöjen kokemuksia yhteistyöstä
Keskeisten Helsingissä toimivien ihmiskaupan vastaisessa työssä mukana olevien järjestöjen mukaan yhteistyö kaupungin työntekijöiden
kanssa toimii pääosin hyvin, kun se perustuu aktiiviseen yhteydenpitoon, yhtenäisiin toimintaperiaatteisiin ja toisen työn arvostamiseen.
Uhrin kohtaamina hankaluuksina järjestöt nostavat esille sosiaali- ja
terveydenhuollon palvelujen odotusajat, työntekijöiden vaihtuvuuden,
vastaanottojen harvalukuisuuden ja konkreettisen avun saamisen esimerkiksi lomakkeiden täyttämisessä. Järjestöt tuovat esille myös asiakkaan tarpeen saada intensiivisempää palveluohjausta eri kysymyksissä. Yhteistyön kehittämiseksi järjestöt ehdottavat prosessikuvauksen
laatimista kaupungin ja järjestöjen yhteistyöstä ja asiakasohjauksesta
sekä matalamman kynnyksen yhteydenpitokanavia työntekijään.
Sosiaali- ja terveystoimialan tunnistamat kehittämistarpeet
Palvelujen näkökulmasta on keskeistä, että ihmiskaupan vastaisen
työn vahvistamiseksi ja lainsäädännössä määriteltyjen auttamistoimien
toteuttamiseksi keskeisillä toimijoilla on yhteinen ymmärrys kunkin työtä
jäsentävistä lähtökohdista ja niitä ohjaavista menettelytavoista. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten osaamista rikoksen tutkinnan käsittelyprosessista sekä uhrin oikeuksista ja velvollisuuksista tulee vahvistaa, jotta ne tulevat huomioiduiksi auttamistyössä tutkinnan eri vaiheissa. Myös rikoksen uhrien avuntarpeiden tunnistamisen mahdollisuuksia on sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa kehitettävä.
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Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen hyvä tuntemus ja verkostoyhteistyön säännölliset rakenteet puolestaan tukevat poliisin ja matalan
kynnyksen palveluissa neuvontaa antavien järjestöjen asiakasohjausta
palveluihin ja ehkäisevät uhrin saaman palvelun sattumanvaraisuutta.
Roolien, vastuiden ja yhteistyökäytäntöjen kuvaaminen ennen mahdollisen rikoksen ilmituloa sekä esitutkinnan ja tuomioistuinkäsittelyn aikana tukevat toimijoita uhrin tarpeista lähtevään yhteiseen työhön.
Valtakunnallinen kehittämistyö etenee hallitusohjelman mukaisesti
Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmassa on sovittu ihmiskaupparikosten paljastamiseen ja tutkimiseen perustettavan poliisin erikoisyksikön lisäksi myös muista keinoista, joilla parannetaan ihmiskaupan
uhrien asemaa ja tehostetaan rikosvastuun toteutumista. Sosiaali- ja
terveysministeriö on asettanut ihmiskaupan uhrien auttamista koskevan
lainsäädännön uudistamista valmistelevan työryhmän ajalle 1.6.2020–
31.12.2022. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos selvittää vuosina 2020–
2021 nykyisen palvelujärjestelmän valmiutta vastata ihmiskaupan
uhriksi joutuneiden ihmisten asumispalveluiden tarpeisiin sekä tunnistaa mahdolliset puutteet palveluissa. Lisäksi oikeusministeriössä on
valmistelussa ihmiskaupan vastainen toimintaohjelma, jonka ennakoitu
valmistumisaika on maaliskuussa 2021.
Euroopan neuvoston ihmiskaupan vastaisen toiminnan yleissopimuksen täytäntöönpanoa seuraava ihmiskaupan vastaisen toiminnan asiantuntijaryhmä GRETA (Group of Experts on Action Against Trafficking
in Human Beings) on suositellut, että kansallisessa toimintaohjelmassa
edistetään keskeisten toimijoiden moniammatillista yhteistyötä paikallisella tasolla, koulutetaan henkilöstöä sekä vahvistetaan kunnallisten viranomaisten ja kansalaisyhteiskunnan toimijoiden keskinäistä yhteistyötä.
Asiantuntijaryhmän perustaminen Helsinkiin
Sosiaali- ja terveyslautakunta näkee perusteltuna monialaisen ihmiskaupan uhrien auttamisen asiantuntijatyöryhmän perustamisen
Helsinkiin. Työryhmän tehtävänä olisi seurata kansallisen ihmiskaupan
vastaisen toimintaohjelman toimeenpanoa, ehdottaa ja paikallisella toimintaohjelmalla edistää uusien hyväksi havaittujen toimintamallien
käyttöönottoa, tukea moniammatillisen yhteistyön rakentumista ja tuottaa ihmiskaupan vastaisen työn tilannekuvaa Helsingistä.
Työryhmään ehdotetaan nimettäväksi edustajia ihmiskaupan uhrien
auttamisen kannalta keskeisistä Helsingin kaupungin toiminnoista, kuten maahanmuuttoyksiköstä, lastensuojelusta, sosiaali- ja kriisipäivystyksestä, perusterveydenhuollosta, psykiatria- ja päihdepalveluista,
työllisyyspalveluista sekä turvallisuus- ja valmiusyksiköstä. TyörPostadress
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yhmään ehdotetaan kutsuttaviksi osallistujat myös muun muassa poliisista ja järjestöistä.
Asiantuntijatyöryhmän tehtävä linkittyy Helsingin turvallisuussuunnittelun periaatteisiin sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen, ja
työryhmän tuleekin tarvittavilta osin tehdä yhteistyötä sekä kaupungin
turvallisuussuunnittelun asiantuntijaryhmän että lähisuhdeväkivallan
ehkäisytyöryhmän kanssa.
Työryhmän työskentelyyn liittyen tulisi laatia ihmiskaupan uhrien auttamista moniammatillisessa yhteistyössä koskeva toimintaohje. Toimintaohjeessa tulisi kiinnittää huomiota erityisesti palvelujen ennakoitavuuden lisäämiseen, varhaisen tuen järjestämiseen, siirtymien ja työntekijävaihdosten vähentämiseen, yksilöllisen verkoston kokoamiseen
uhrin tukemiseksi, kokonaisvaltaiseen uhrin palvelutarpeen arviointiin,
traumainformoidun, kulttuuri- ja sukupuolisensitiivisen työotteen toteutumiseen ja kiireellisten sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämiseen.
Sosiaali- ja terveyslautakunta katsoo, että edellä mainittu toimintaohje
täyttää ne edellytykset, joita aloitteessa mainitulla ihmiskaupan uhrien
vastaista työtä koskevalla suunnitelmalla tarkoitetaan.
Ihmiskaupan uhrin kotoutumisaika
Maahanmuuttajalle laaditaan työllistämispalveluissa tai kunnan kotouttamispalveluissa kotoutumissuunnitelma, jonka kesto ja sisältö
määräytyvät yksilöllisesti henkilön tavoitteiden, työ- ja koulutushistorian
sekä hänelle suunniteltujen ja tarjottujen toimenpiteiden perusteella.
Suunnitelman kesto on pääsääntöisesti enintään kolme vuotta. Mikäli
maahanmuuttaja tarvitsee kotoutuakseen erityistä tukea, voidaan aikaa
pidentää enintään kahdella vuodella. Näin kotoutumissuunnitelman
kesto voi olla enintään viisi vuotta. Ihmiskaupparikoksen uhrille tehdään
kotoutumissuunnitelman lisäksi tai sen sijaan maahanmuuttoyksikössä
palvelutarpeen arviointi ja siihen perustuva asiakassuunnitelma.
Erityistä tukea tarvitseva maahanmuuttajalla on henkilö, joka tarvitsee
tehostettuja palveluja, kuten kuntoutusta tai perheneuvontaa muiden
kotoutumista edistävien toimenpiteiden ohella. Syinä tarpeeseen voivat
olla erityisesti sairauden, vamman tai muun syyn vuoksi alentunut toimintakyky, ikä, perhetilanne, luku- ja kirjoitustaidottomuus tai muun
vastaava syy. Ihmiskaupan uhrien yksilöllisiä sosiaali- ja terveyspalvelujen toteuttamista kotoutumisajan päättyminen ei rajoita.
Aloitteeseen liittyen sosiaali- ja terveyslautakunta katsoo, että edellä
mainittu viiden vuoden kotoutumisaika tukee ihmiskapan uhrin auttaPostadress
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mistoimenpiteiden toteuttamista. Ajan pidentäminen ei kuitenkaan ole
kaupungin toimivallassa.
Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi
Ihmiskaupan uhriksi joutuvat henkilöt ovat usein jo lähtökohtaisesti heikossa ja haavoittuvassa asemassa esimerkiksi asunnottomuuden, ulkomaalaisuuden, pakolaisuuden, laittoman maassa oleskelun, köyhyyden, alaikäisyyden, alhaisen koulutustason, päihderiippuvuuden, mielenterveyden ongelmien, traumatisoitumisen, syrjinnän tai halveksittuun
ryhmään kuulumisen vuoksi. He eivät aina itse tunnista omaa uhrin
asemaansa tai eivät osaa tai uskalla hakea apua. Kyse on rikoksen
uhriksi joutumisesta. On inhimillisesti ja yhteiskunnallisesti tärkeää, että
ihmiskaupan uhri saa tarvitsemaansa apua ja tukea ja että tapahtuneet
rikokset selvitetään. Hyvin toimivilla ja monipuolisilla palvelulla ihmiskaupan uhria voidaan auttaa irtautumaan tilanteestaan ja estää uudelleen uhriutuminen. Tehokas rikosten selvittäminen antaa rikoksen
uhriksi joutuneelle oikeutta ja parantaa yhteiskunnan turvallisuutta.”
Käsittely
30.03.2021 Ehdotuksen mukaan
Etelän aikuissosiaalityön päällikkö Sari Karisto oli kutsuttuna asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.
16.03.2021 Pöydälle
Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Lisätiedot
Sari Karisto, etelän aikuissosiaalityön päällikkö, puhelin: 310 37579
sari.karisto(a)hel.fi

Postadress
PB 1
00099 HELSINGFORS STAD
helsinki.kirjaamo@hel.fi

Besöksadress
Norra esplanaden 11-13
Helsingfors 17
http://www.hel.fi/stadsfullmaktige

Telefon
+358 9 310 1641
Telefax
+358 9 655 783

FO-nummer
0201256-6

Kontonr
FI0680001200062637
Moms nr
FI02012566

Helsingfors stad
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§ 161
Motioner inlämnade vid sammanträdet
HEL 2021-006115, 2021-006116, 2021-006117, 2021-006118, 2021-006121, 2021-006124

Beslut
Motioner som hör till stadsfullmäktiges befogenheter
 Motion av ledamoten Fatim Diarra m.fl. om firande av dagen för
transpersoners synlighet
 Motion av ledamoten Pentti Arajärvi m.fl. om utveckling av gratis
kollektivtrafik
 Motion av ledamoten Mari Holopainen m.fl. om en park med
körsbärsträd eller något annat valt blomstertema i stadsdelarna
 Motion av ledamoten Suldaan Said Ahmed m.fl. om slut med stöd
för den israeliska ockupationen
Motioner som hör till stadsstyrelsens befogenheter
 Motion av ledamoten Emma Kari m.fl. om bättre familjevänlighet
och förlossningsupplevelser
 Motion av ledamoten Ville Jalovaara m.fl. om en brygga på Solviks
badstrand
Sökande av ändring
Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
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Helsingin kaupunki
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MUUTOKSENHAKUOHJEET
1
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Pöytäkirjan 124, 125, 126, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140,
141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154,
155, 156, 157, 158, 159, 160 ja 161 §:t.
Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian
valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §
2
VALITUSOSOITUS
Pöytäkirjan 127, 128 ja 129 §:t.
Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.
Valitusoikeus
 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianomainen)
 kunnan jäsen.
Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.
Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän
kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on
nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen
päivän kuluttua viestin lähettämisestä.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä
sen jälkeen.
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

Pöytäkirja

9/2021

519 (531)

19.05.2021

Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
 päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 päätös on muuten lainvastainen.
Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä.
Valitusviranomainen
Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.
Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:
Sähköpostiosoite: helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa on ilmoitettava:

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

1.

päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva
päätös);

2.

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia
siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);

3.

vaatimusten perustelut;

4.

mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

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
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Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos
puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.
Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu
osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.
Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden
vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.
Valitukseen on liitettävä:
1.

valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

2.

selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai
muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;

3.

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä
ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu
sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä.
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.
Sähköpostiosoite: helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)
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

Pöytäkirja
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Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.
3
VALITUSOSOITUS
Pöytäkirjan 130, 131 ja 132 §:t.
Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.
Valitusoikeus
Tähän päätökseen saa hakea muutosta
 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 kunnan jäsen
 viranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa
 maakunnan liitto ja kunta, joiden alueella kaavassa osoitetulla
maankäytöllä on vaikutuksia
 rekisteröity paikallinen tai alueellinen yhteisö toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan.
Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.
Kunnan jäsenen, asianosaisen ja muun valittamaan oikeutetun katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun
pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä
sen jälkeen.
Valitusperusteet
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että
 päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 päätös on muuten lainvastainen.
Valitusviranomainen
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

Pöytäkirja

9/2021

522 (531)

19.05.2021

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.
Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:
Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
Faksinumero:
Käyntiosoite:
Puhelinnumero:

helsinki.hao@oikeus.fi
Radanrakentajantie 5
00520 HELSINKI
029 56 42079
Radanrakentajantie 5
029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
 päätös, johon haetaan muutosta
 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen
vaaditaan tehtäväksi
 perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos
valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava
myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin
asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus.
Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella,
jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai
ehyttä ole syytä epäillä.
Valitukseen on liitettävä
 päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta

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
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 asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole
jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu
Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 260 euron oikeudenkäyntimaksun. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista
päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.
Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli
asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen
on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä.
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.
Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
Faksinumero:
Käyntiosoite:
Puhelinnumero:

helsinki.kirjaamo@hel.fi
PL 10
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
(09) 655 783
Pohjoisesplanadi 11–13
(09) 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.
ANVISNINGAR FÖR SÖKANDE AV ÄNDRING
1
FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING
124, 125, 126, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143,
144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157,
158, 159, 160 och 161 § i protokollet.
Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller
verkställighet.
Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen
2
BESVÄRSANVISNING
127, 128 och 129 § i protokollet.
Ändring i beslutet söks genom kommunalbesvär.
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
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Besvärsrätt
Ändring i beslutet får sökas
 av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)
 av kommunmedlemmarna
Besvärstid
Kommunalbesvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.
Besvärsskriften ska inlämnas till besvärsmyndigheten senast besvärstidens sista dag under besvärsmyndighetens öppettid.
Om beslutet har delgetts per post anses en part ha fått del av beslutet
sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En
kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.
Om beslutet har delgetts som elektroniskt meddelande anses en part
ha fått del av beslutet tre dagar efter att meddelandet avsändes, om inte något annat påvisas.
Dagen för delfåendet räknas inte in i besvärstiden. Om sista dagen av
besvärstiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller
midsommarafton eller en helgfri lördag får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.
Besvärsgrunder
Kommunalbesvär får anföras på den grunden att
 beslutet har tillkommit i felaktig ordning
 den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter
 beslutet annars strider mot lag
Ändringssökanden ska framföra besvärsgrunderna innan besvärstiden
går ut.
Besvärsmyndighet
Kommunalbesvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.
Förvaltningsdomstolens kontaktuppgifter är:
E-postadress:
Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinki.kirjaamo@hel.fi

helsinki.hao@oikeus.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
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Adress:

Banbyggarvägen 5

00520 HELSINGFORS
Faxnummer:
Telefonnummer:

029 56 42079

029 56 42000

Besvär kan anföras även via förvaltnings- och specialdomstolarnas etjänst på adressen https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/sv
Formen för och innehållet i besvärsskriften
Besvär ska anföras skriftligen. Elektroniska dokument uppfyller kravet
på skriftlig form.
I besvärsskriften ska uppges:
1.

det beslut i vilket ändring söks, (det överklagade beslutet);

2.

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas (yrkandena);

3.

grunderna för yrkandena;

4.

vad besvärsrätten grundar sig på om det överklagade beslutet
inte avser ändringssökanden själv.

I besvären ska dessutom ändringssökandens namn och kontaktuppgifter uppges. Om talan förs av ändringssökandens lagliga företrädare eller ombud, ska också dennes kontaktuppgifter uppges. Medan besvären är anhängiga ska förvaltningsdomstolen utan dröjsmål underrättas
om ändringar i kontaktuppgifterna.
Besvären ska också innehålla uppgift om postadress och eventuell annan adress till vilken handlingar som hänför sig till rättegången kan
sändas (processadress). Om ändringssökanden har uppgett flera processadresser, kan förvaltningsdomstolen välja till vilken av dem den
skickar de handlingar som hänför sig till rättegången.
När den som har begärt omprövning anför besvär över det beslut som
fattats med anledning av begäran om omprövning, får denne lägga
fram nya grunder för sina yrkanden. Ändringssökanden i fråga får
framställa nya yrkanden endast om de grundar sig på förändrade förhållanden eller på omständigheter som ändringssökanden fått kännedom om efter det att tidsfristen för begäran om omprövning gått ut.
Till besvärsskriften ska följande fogas:
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
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1.

det överklagade beslutet med besvärsanvisning;

2.

utredning om när ändringssökanden har fått del av beslutet, eller
annan utredning om när besvärstiden börjat löpa;

3.

de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sina yrkanden, om dessa inte redan tidigare har lämnats till myndigheten.

Rättegångsavgift
Hos den som har inlett ett ärende som gäller sökande av ändring tas
det ut en rättegångsavgift i enlighet med lagen om domstolsavgifter
(1455/2015).
Om förvaltningsdomstolen ändrar det överklagade beslutet till förmån
för ändringssökanden tas ingen rättegångsavgift ut.
Protokoll
Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskontor.
E-postadress:
Postadress:
Faxnummer:
Besöksadress:
Telefonnummer:

helsinki.kirjaamo@hel.fi
PB10
00099 HELSINGFORS STAD
(09) 655 783
Helsingfors stads registratorskontor
Norra esplanaden 11-13
(09) 310 13700

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00
3
BESVÄRSANVISNING
130, 131 och 132 § i protokollet.
Ändring i beslutet söks genom kommunalbesvär.
Besvärsrätt
Ändring i beslutet får sökas
Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
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 av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)
 av en kommunmedlem
 av en myndighet i ärenden som hör till dess verksamhetsområde
 av förbund på landskapsnivå och kommuner för vars område den
markanvändning som anges i planen har konsekvenser
 av en registrerad lokal eller regional sammanslutning i ärenden som
hör till dess verksamhetsområde.
Besvärstid
Besvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.
Besvärsskriften ska inlämnas till besvärsmyndigheten senast den sista
dagen av besvärstiden under besvärsmyndighetens öppettid.
En kommunmedlem, en part eller en annan aktör som har besvärsrätt
anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.
Dagen för delfåendet räknas inte in i besvärstiden. Om sista dagen av
besvärstiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller
midsommarafton eller en helgfri lördag får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.
Besvärsgrunder
Besvär får anföras på den grunden att
 beslutet har tillkommit i felaktig ordning
 den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter
 beslutet annars strider mot lag.
Besvärsmyndighet
Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.
Förvaltningsdomstolens kontaktuppgifter är:
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Besvär kan anföras även via förvaltnings- och specialdomstolarnas etjänst på adressen https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/sv
Formen för och innehållet i besvärsskriften
Besvär ska anföras skriftligt. Elektroniska dokument uppfyller kravet på
skriftlig form.
I besvärsskriften, som ska riktas till besvärsmyndigheten, ska uppges
 det beslut i vilket ändring söks
 på vilka punkter ändring söks och vilka ändringar som yrkas
 på vilka grunder ändring söks.
I besvärsskriften ska ändringssökandens namn och hemkommun uppges. Om ändringssökandens talan förs av hans eller hennes lagliga företrädare eller ombud eller om någon annan person har uppgjort besvären, ska i besvärsskriften även uppges namn och hemkommun för
denna person.
I besvärsskriften ska vidare uppges den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.
Besvärsskriften ska undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet. Ett elektroniskt dokument behöver emellertid
inte kompletteras med en underskrift om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och om det inte finns anledning att betvivla dokumentets autenticitet och integritet.
Till besvärsskriften ska fogas
 det beslut i vilket ändring söks genom besvär, i original eller kopia
 ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat
 de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sin
begäran, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.
Rättegångsavgift
Förvaltningsdomstolen tar ut en rättegångsavgift på 260 euro för behandling av ett ärende som gäller ändringssökande. Om förvaltningsdomstolen ändrar det överklagade beslutet till förmån för ändringssökanden tas ingen rättegångsavgift ut. Avgifter tas inte ut i vissa ärendegrupper eller hos dem som enligt bestämmelser någon annanstans i
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lag är befriade från avgifter. Den som inlett ärendet är betalningsskyldig
och avgiften gäller per besvärsskrift.
Protokoll
Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskontor.
E-postadress:
Postadress:
Faxnummer:
Besöksadress:
Telefonnummer:

helsinki.kirjaamo@hel.fi
PB 10
00099 HELSINGFORS STAD
(09) 655 783
Norra esplanaden 11–13
(09) 310 13700

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00.
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HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO
HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE

Otso Kivekäs
puheenjohtaja
ordförande

Harry Bogomoloff
puheenjohtaja
ordförande

Lauri Menna
pöytäkirjanpitäjä
protokollförare

Pöytäkirja tarkastettu
Protokollet justerat

Sirpa Asko-Seljavaara

Leo Stranius

Paavo Arhinmäki

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.
Dokumentet är elektroniskt undertecknat.
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Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 25.05.2021.
Protokollet har hållits tillgängligt i det allmänna datanätet på adressen
www.hel.fi 25.05.2021.
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