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Ilmoitusasiat

Päätösehdotus

Ympäristölautakunta päättänee merkitä tiedoksi kohdat 1-15.

Tiivistelmä

Kaupunginhallituksen kokous 6.5.2013

1. § 547 V Vartiokylän tonttien 45459/1-3 asemakaavan muuttaminen (nro12149, Liikkalantie, 
Liikkalankuja)

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä 45. kaupunginosan 
(Vartiokylä, Vartioharju) korttelin nro 45459 tonttien nro 1-3 
asemakaavan muutoksen 30.10.2010 päivätyn ja 11.4.2013 muutetun  
asemakaavapiirustuksen nro 12149 mukaisena ja 
asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

2. § 548 V Länsisataman tontin 20803/1 asemakaavan muuttaminen (nro12101; Jätkäsaaren 
tornihotelli)

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä 20. kaupunginosan 
(Länsisatama) korttelin nro 20803 tontin nro 1 ja katualueen 
asemakaavan muutoksen 6.3.2012 päivätyn ja 27.11.2012 muutetun 
piirustuksen nro 12101 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta 
ilmenevin perustein.

3. § 549 V Herttoniemen korttelin 43051 ja tontin 43084/5 osan ym. alueiden (Megahertsi) 
asemakaavan muuttaminen (nro 12089)

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä 43. kaupunginosan 
(Herttoniemi, Herttoniemen teollisuusalue) korttelin nro 43051 ja 
korttelin nro 43084 tontin nro 5 osan sekä katualueen asemakaavan
muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 
13.12.2011 päivätyn ja 28.8.2012 muutetun piirustuksen nro 12089 
mukaisena.

4. § 553 Lähiöprojektin toimintakertomus 2012
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Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi lähiöprojektin 
toimintakertomuksen 2012.

http://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginhallitus/Suomi/Paatos/201
3/Halke_2013-05-06_Khs_18_Pk/F86B832F-C829-4DF0-A6A9-
425A48AC5D26/Lahioprojektin_toimintakertomus_2012.pdf

5. § 556 Helsingin kaupungin ilmansuojelun toimintaohjelman toteutumisenseuranta

Kaupunginhallitus päätti todeta, että kunnan on toimitettava vuosittain 
tiedot ilmansuojelusuunnitelman mukaisista toteutetuista toimista 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle sekä
ympäristöministeriölle 15.5. mennessä.

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Helsingin kaupungin ilmansuojelun 
toimintaohjelman 2008-2016 toteutumisen arviointiraportin 2012 
(24.4.2013) ja toimittaa tiedot ilmansuojelusuunnitelman mukaisista
toteutetuista toimista (Arviointiraportti 2012) Uudenmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskukselle sekä ympäristöministeriölle.

http://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginhallitus/Suomi/Paatos/201
3/Halke_2013-05-06_Khs_18_Pk/AC5FE555-3198-4B21-BD89-
F1A0944CAA8C/Helsingin_kaupungin_ilmansuojelun_toimintaohjelma
n.pdf

Kaupunginhallituksen kokous 13.5.2013

6. § 575 V Malmin tontin 38317/3 asemakaavan muuttaminen (nro 12135, Pihlajistontie 1)

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä 38. kaupunginosan (Malmi, 
Pihlajamäki) korttelin nro 38317 tontin nro 3 asemakaavan 13.11.2012 
päivätyn ja 11.4.2013 muutetun asemakaavapiirustuksen nro 12135 
mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

7. § 576 Lausunto tarkastuslautakunnalle arviointikertomuksesta vuodelta 2012

Kaupunginhallitus päätti antaa tarkastuslautakunnalle Arviointikertomus 
2012:n kohdista 1.5–4.8.3 seuraavan lausunnon:

1.5 Tarkastuslautakunnan esittämien suositusten vaikuttavuuden 
arviointi

Arviointikertomuksessa todetaan, että
- kaupunginhallituksen tulee varmistua siitä, että hallintokunnat ryhtyvät 
toimenpiteisiin kaikkien arviointikertomuksessa esitettyjen epäkohtien 
korjaamiseksi suositusten mukaisesti.
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Kaupunginhallitus toteaa, että hallintokunnilta pyydetään selvitys siitä, 
mihin toimenpiteisiin hallintokunnat ovat ryhtyneet 
arviointikertomuksessa esitettyjen epäkohtien ja suositusten johdosta.
Selvitys toimitetaan kaupunginvaltuustolle.

2.6 Johtopäätökset tavoitteiden toteutumisesta

Arviointikertomuksessa todetaan, että

- kaupunginvaltuuston asettaman sitovan tavoitteen poikkeama tulee 
hyväksyttää valtuustolla riippumatta siitä, mistä se aiheutuu.

- sitovien toiminnallisten tavoitteiden tulee kattaa kaupungin 
strategiaohjelman tavoitteet nykyistä laajemmin, kuten 
tarkastuslautakunta on suositellut jo vuonna 2010.

- hallintokuntien tulee asettaa aiempaa enemmän yhteisiä 
hallintokuntarajat ylittäviä sitovia toiminnallisia tavoitteita, kuten 
tarkastuslautakunta on suositellut jo vuonna 2009.

Kaupunginhallitus yhtyy tarkastuslautakunnan näkemykseen siitä, että 
valtuuston asettaman sitovan tavoitteen poikkeama tulee hyväksyttää 
valtuustolla riippumatta siitä, mistä se aiheutuu.

Kaupunginhallitus toteaa, että se on talousarvion valmistelua 
ohjaavissa kannanotoissaan korostanut, että hallintokuntien tulee 
varautua ottamaan huomioon uuden strategiaohjelman linjaukset
talousarvioehdotuksen valmistelussa. Sitovat toiminnalliset tavoitteet 
johdetaan kaupungin strategiaohjelmasta ja niiden määrittelyssä tulee 
kiinnittää erityistä huomiota siihen, että tavoite ohjaa toimintaa 
strategiaohjelman osoittamaan suuntaan.

Kaupunginhallituksen hyväksymien talousarvion laatimisohjeiden 
mukaan osan tavoitteista tulee ohjata toimintaa virastojen ja 
liikelaitosten toimialarajat ylittävien haasteiden ratkaisemiseen.
Hallintokuntien tulee talousarvioehdotuksissaan esittää toimialarajat 
ylittävien prosessien kehittämis- ja tehostamistoimenpiteet sekä 
ehdotukset hallintokuntien yhteisiksi sitoviksi ja muiksi toiminnallisiksi
tavoitteiksi, jotka tulee käsitellä kaikissa käsiteltävään prosessiin 
osallistuvissa lautakunnissa. Usean hallintokunnan yhteisten sitovien 
toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden määrän lisääminen
talousarviossa on hyväksytty myös uuden strategiaohjelman 
tavoiteasetannassa.

3. Kaupungin talouden arviointi
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Arviointikertomuksessa todetaan, että

- kaupungin tulee jatkaa tuottavuuden parantamista ja käynnistää 
palvelujen ja investointien uudelleenarviointi siten, että tulorahoitus 
riittää pitkällä tähtäimellä niiden rahoittamiseen.

- palvelujen uudelleenarviointi on tehtävä poliittisella tasolla arvioimalla 
palvelutuotannon volyymia, sisältöä, rakennetta ja tuottamistapoja 
uudelleen, kuten tarkastuslautakunta on suositellut jo vuonna 2011.

Kaupunginvaltuuston 24.4.2013 hyväksymän strategiaohjelman 
mukaan kaupunki tekee ja toteuttaa vuosille 2013–2016 kaupungin 
kokonaisvaltaisen tuottavuusohjelman, joka tulee esitellä
kaupunginhallitukselle 30.6.2013 mennessä. Ohjelmassa osoitetaan 
konkreettiset ehdotukset tuottavuuden ja taloudellisuuden merkittäväksi 
parantamiseksi konkreettisine mittareineen. Talousarvion
laatimisohjeiden mukaisesti viraston esittävät toimenpiteet talousarvio- 
ja taloussuunnitelmaehdotuksissaan. Strategiaohjelmaan sisältyviä 
talouden tasapainottumista ja tuottavuuden parantamista koskevia 
toimenpiteitä ovat mm. talousarvioraamin reaalikasvun sisältämä 1 % 
vuosittainen tuottavuustavoite ja vuotuisten investointien rajaaminen 
435 miljoonan euron tasolle.

Kaupunginhallitus toteaa, että strategiaohjelman tuottavuustavoitteiden 
saavuttaminen ei ole mahdollista ilman palvelujen volyymin, sisällön, 
rakenteen ja tuottamistapojen uudelleenarviointia, joka lautakuntien
tulee tehdä talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksien 
hyväksymisen yhteydessä.

4.1.1 Tuottavuus- ja työhyvinvointiohjelman säästötavoitteet

Arviointikertomuksessa todetaan, että

- lautakuntien ja johtokuntien tulee sitoutua talousarvioraamiin siten, 
että ne osoittavat tarvittavat menosäästöt raamin sisältä, mikäli 
päättävät menojen lisäyksistä.

- tuottavuustavoitteet tulee asettaa usealle vuodelle siten, että 
hallintokunnilla on realistiset mahdollisuudet saavuttaa ne ja niiden 
toteuttaminen on riittävän haasteellista.

Kaupunginhallitus yhtyy tarkastuslautakunnan näkemykseen siitä, että 
lautakuntien ja johtokuntien tulee sitoutua talousarvioraamiin.

Kaupunginhallitus toteaa, että uuden strategiaohjelman 
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tuottavuustavoite on jaettu tasaisesti koko valtuustokaudelle 
vuosittaisiksi tuottavuustavoitteiksi. Tuottavuuden parantaminen 1 %
vuosittain on haasteellista, mutta realistisesti mahdollista.

4.1.3 Palvelutyytyväisyyden kehitys

Arviointikertomuksessa todetaan, että

- virastojen ja laitosten tulee keskittyä keskeisimpien palvelujensa 
asiakastyytyväisyyden säännölliseen mittaamiseen. Talous- ja 
suunnittelukeskuksen tulee perustaa Helmi-intranetiin sähköinen
asiakastyytyväisyyden seurantapohja, johon virastot ja laitokset ovat 
velvoitettuja päivittämään keskeisimpien 
asiakastyytyväisyysmittareidensa arvot säännöllisesti.

- palvelukohtaisia asiakastyytyväisyystietoja tulee hyödyntää 
kaupunkitason strategian seurannassa ja johtamisessa.

Kaupunginhallitus yhtyy tarkastuslautakunnan näkemykseen siitä, että 
virastojen ja laitosten tulee keskittyä keskeisimpien palvelujensa 
asiakastyytyväisyyden säännölliseen mittaamiseen. Helmi-intranetiin
laaditaan sähköinen asiakastyytyväisyyden seurantapohja, johon 
virastot ja laitokset päivittävät keskeisimpien 
asiakastyytyväisyysmittareidensa arvot. 

Kaupunginhallitus toteaa, että virastojen ja laitosten tuottamat 
palvelukohtaiset asiakastyytyväisyystiedot aletaan raportoida 
kaupunginvaltuustolle kaupunkitason strategian seurannan yhteydessä.

- - - 

4.8.2 Koulutilojen kosteusvauriot

Arviointikertomuksessa todetaan, että - kaupunginhallituksen tulee 
valmistella valtuustolle
investointimäärärahojen kohdentamista koskevan päätöksenteon tueksi 
selvitys kaupungin palvelu- ja toimitilojen kosteus- ja homevaurioiden 
laajuudesta ja niiden korjaamisen vaatimista kustannuksista.

- sosiaali- ja terveysviraston koulu- ja opiskeluterveydenhuollon, 
ympäristökeskuksen, työterveyskeskuksen ja opetusviraston 
työsuojelun tulee yhteistyössä laatia kaupunkitason ohje koulujen
terveydellisten olojen tarkastusten järjestämisestä siten, ettei 
päällekkäistä työtä tehdä, vastuunjako on selkeä ja että koulut ja 
oppilaitokset tulevat tarkastetuksi säännöllisesti kolmen vuoden välein
terveydenhuoltolain ja valtioneuvoston asetuksen (338/2011) 
edellyttämällä tavalla.



Helsingin kaupunki Esityslista 10/2013 6 (10)
Ympäristölautakunta

Yj/2
11.06.2013

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 500 Viikinkaari 2a (09) 310 1635 0201256-6 800012-62637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 00790 Faksi Alv.nro
ymk@hel.fi http://www.hel.fi/ymk (09) 310 31633 FI02012566

- tilakeskuksen tulee varmistaa sisäilmaongelmien tutkimussuunnittelu-
korjaus ketjun riittävä ohjaus.

- kaupungin virastojen ja liikelaitosten tulee yhdessä kaupungin 
sisäilmatyöryhmän kanssa arvioida virastokohtaisten 
sisäilmatyöryhmien perustamisen tarve.

Kaupunginhallitus toteaa, että korjausrakentamisessa tulee asettaa 
etusijalle hankkeet jotka kohdistuvat rakennusten terveellisyyden ja

8. § 584 Lausunnon antaminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle rakennusviraston 
ympäristölupahakemuksesta (Kalasatama)

Kaupunginhallitus päätti antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle 
seuraavan lausunnon Helsingin kaupungin rakennusviraston 
hakemuksesta, joka koskee merihiekan, kiviainesten,
pilaantumattomien maa-ainesten, sedimenttien, asfaltti-, betoni- ja 
tiilijätteen sekä stabiloinnin sideaineiden välivarastointia ja esikäsittelyä 
Kalasatamassa:

Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin kaupungin 
ympäristölautakunta on 7.5.2013 kaupungin ympäristön- ja 
terveydensuojeluviranomaisena antanut Etelä-Suomen 
aluehallintovirastolle lausunnon Helsingin kaupungin rakennusviraston 
hakemuksesta. 

Kaupunginhallitus viittaa ympäristölautakunnan lausuntoon ja toteaa 
seuraavaa.
Ympäristölupahakemus koskee pääosin Kalastaman alueelta peräisin 
olevien massojen välivarastointia ja esikäsittelyä Kalasataman alueella 
Sörnäisten kaupunginosassa. Hakemus koskee toiminnan jatkamista.

Kaupunginhallitus katsoo, että toimintaa voidaan jatkaa 
voimassaolevaa lupapäätöstä soveltuvin osin noudattaen. 
Kaupunginhallitus pitää maarakennuskäyttöön kelpaavien maiden 
hyötykäyttöä lähellä niiden syntypaikkaa kannatettavana. 
Hyödyntämällä maarakennuskäyttöön kelpaavia ylijäämäkiviaineksia
säästetään luonnonvaroja, saavutetaan taloudellisia säästöjä sekä 
vähennetään kuljetusmatkoja ja raskaan liikenteen aiheuttamia haittoja. 

Kaupunginhallitus katsoo, että Kalasataman välivarastointialueen 
päivittäisessä käytössä ja loppuaikojen toiminnassa tulee ottaa 
huomioon alueen rakentuminen, jolloin etäisyys lähimpään asutukseen
pienenee oleellisesti. Lupahakemuksen käsittämästä toiminnasta 
aiheutuvien ympäristöhäiriöiden torjuntaan, hallintaan ja riittävään 
tarkkailuun tulee kiinnittää erityistä huomiota. Toiminnan vaikutukset 
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ympäristöön liittyvät meluun ja ilman laatuun sekä liikenteeseen. 
Erityisesti murskaustoiminta vähentää merkittävästi lähialueen 
asumisviihtyisyyttä. 

Kaupunginhallitus katsookin, että toimintaa harjoitettaessa tulee olla 
erityisen huolellinen estettäessä 
kiviaineiden murskauksesta aiheutuvan melun ja pölyn leviäminen 
lähikaupunginosiin.

Kaupunginhallitus katsoo, että meluavimpia toimintoja, kuten 
murskausta, tulee alueella harjoittaa vain siinä määrin, kuin se 
Kalasataman rakentamisen kannalta on tarpeen. Murskaus tulee 
rajoittaa tapahtuvaksi arkisin maanantaista perjantaihin kello 7–18. 
Murskauksen osalta ympäristölupa tulee myöntää siten, että 
lupamääräyksiä määräajoin muuttamalla voidaan hallita murskauksesta
aiheutuvia ympäristöhaittoja.

Välivarastoinnin ja esikäsittelyn kaikki työvaiheet tulee suunnitella ja 
toteuttaa siten, että toiminnasta ei aiheudu haittaa tai vaaraa 
ympäristölle tai puhdistusalueen läheisyydessä asuville, 
työskenteleville tai liikkuville ihmisille.

Kaupunginhallitus puoltaa Helsingin kaupungin rakennusviraston 
hakemuksen hyväksymistä, mikäli hakemuksen käsittelyssä otetaan 
hakemuksessa esitettyjen seikkojen lisäksi huomioon edellä ja
ympäristölautakunnan lausunnossa esitetyt seikat.

9. § 585 Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota ympäristölautakunnan 7.5.2013 
tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen.

Kaupunginhallituksen kokous 20.5.2013

10. § 594 V 29.5.2013, Vanhankaupungin erään puistoalueen asemakaavanmuuttaminen (nro 
12159, Villa Arabeskin alue)

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä 27. kaupunginosan 
(Vanhakaupunki) erään puistoalueen asemakaavan muutoksen 
20.11.2012 päivätyn ja 5.3.2013 muutetun asemakaavapiirustuksen
nro 12159 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin 
perustein. Asemakaavamuutoksella muodostuu uusi kortteli nro 27675.

11. § 597 V 29.5.2013, Sörnäisten tonttien nro 291/4 ja 5 asemakaavanmuuttaminen (nro 
12174, Sörnäisten verokampus)
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Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä 10. kaupunginosan 
(Sörnäinen) korttelin nro 291 tonttien nro 4 ja 5 asemakaavan 
muutoksen 11.12.2012 päivätyn ja 11.4.2013 muutetun 
asemakaavapiirustuksen nro 12174 mukaisena ja 
asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

12. § 605 Kaupunginvaltuuston 24.4.2013 § 122 tekemän päätöksen täytäntöönpano

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 24.4.2013 § 122 
tekemä päätös saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen 
mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

Kaupunginjohtajan toimiala

Kaupunginhallitus päättänee kehottaa kaupungin kaikkia lauta- ja 
johtokuntia sekä virastoja,
liikelaitoksia ja konserniyhteisöjä

- noudattamaan kaupunginvaltuuston 24.4.2013 hyväksymää 
strategiaohjelmaa 2013–2016

- ottamaan strategiaohjelman 2013–2016 linjaukset mahdollisuuksien 
mukaan huomioon jo vuoden 2013
toiminnassa

- ottamaan huomioon, että strategiaohjelman tavoitteet ja toimenpiteet 
koskevat koko valtuustokautta 2013–2016 ja että toimenpiteiden 
toteutus ja priorisointi tapahtuu osana vuosittaista toiminnan ja 
talouden suunnittelua talousarvion laatimisen yhteydessä 
kaupunginhallituksen hyväksymän talousarvioehdotuksen raamin 
puitteissa.

Lisäksi kaupunginhallitus päättänee kehottaa jäljempänä mainittuja 
tahoja toimimaan seuraavasti:

- - -

kaikkia virastoja ja liikelaitoksia laatimaan tuottavuusohjelmat ja 
suunnitelmat eläköitymiseen
varautumiseksi sekä viemään ne lauta- ja johtokuntien käsiteltäväksi 
osana vuoden 2014
talousarvioehdotusta ja vuosien 2014–2016 
taloussuunnitelmaehdotusta kaupunginhallituksen
25.3.2013 hyväksymän raamin ja talousarvion laatimisohjeiden 
mukaisesti.
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- - -

talous- ja suunnittelukeskusta tekemään yhteistyössä avustuksia 
myöntävien virastojen kanssa selvityksen 31.10.2013 mennessä 
kaupungin ulkopuolisten toimijoiden avustusten ja tukien myöntämisen
keskittämisestä kaupunginhallitukselle.

- - -

ympäristökeskusta valmistelemaan kaupunginhallitukselle esitykset 
vaihtoehtoisista toteuttamistavoista kustannusarvioineen koko 
Helsingin päästöjen vähentämisestä 30 % vuoteen 2020 mennessä 
vuoden 1990 tasosta 31.12.2013 mennessä.

- - -

rakennusvirastoa valmistelemaan yhteistyössä ympäristökeskuksen, 
kaupunkisuunnitteluviraston ja
luonnonhoidon työryhmän kanssa esityksen metsäisen 
suojeluverkoston perustamisesta 31.12.2013.

kaikkia hallintokuntia ottamaan huomioon päätösesityksissään 
sukupuoli-, yhdenvertaisuus- ja
ympäristövaikutukset strategian mukaisesti.

Kaupunginvaltuuston kokous 15.5.2013

13. § 142 Länsisataman tontin 20803/1 asemakaavan muuttaminen (nro12101; Jätkäsaaren 
tornihotelli)

Kaupunginvaltuusto päätti hylätä ehdotuksen.

http://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginvaltuusto/Suomi/Paatos/2
013/Halke_2013-05-15_Kvsto_9_Pk/0C65E9F9-498A-4287-915D-
AFADE58BDAF6/Lansisataman_tontin_20803-
1_asemakaavan_muuttamine.pdf

14. § 143 Herttoniemen korttelin 43051 ja tontin 43084/5 osan ym. alueiden (Megahertsi) 
asemakaavan muuttaminen (nro 12089)

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
hyväksyä 43. kaupunginosan (Herttoniemi, Herttoniemen 
teollisuusalue) korttelin nro 43051 ja korttelin nro 43084 tontin nro 5
osan sekä katualueen asemakaavan muutoksen 
kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 13.12.2011 päivätyn 
ja 28.8.2012 muutetun piirustuksen nro 12089 mukaisena.

15. § 144 Vartiokylän tonttien 45459/1-3 asemakaavan muuttaminen (nro12149, Liikkalantie, 
Liikkalankuja)
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Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
hyväksyä 45. kaupunginosan (Vartiokylä, Vartioharju) korttelin nro 
45459 tonttien nro 1-3 asemakaavan muutoksen 30.10.2010 päivätyn 
ja 11.4.2013 muutetun asemakaavapiirustuksen nro 12149 mukaisena 
ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä
ympäristöjohtaja
Pekka Kansanen


