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VALTUUTETTUJEN TEKEMIEN ALOlnEIDEN KÄSITTELEMINEN� 

Khs 2010-1224,2010-1284,2010-1282,2010-1549, 2010-1632, 2010
1628,2010-1629, 2010-1633, 2010-1845,2010-2050,2009-1797, 2010
1225,2010-1283,2010-1548,2010-1542, 2010-1634, 2010-1627, 2010
1717,2010-1711,2010-1712, 2010-1846, 2010-1941,2010-2105,2010
1285,2010-1543,2010-1624, 2010-1635, 2010-1630,2010-1714,2010
1850,2010-1625,2010-1631, 2010-1143,2010-1226, 2010-1228,2010
1544,2010-1545,2010-1546,2010-1547,2010-1636 

PAATÖSEHDOTUS� Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa kaupunginhallituksen mietinnön 
nro 1-2011 liitteenä A olevassa luettelossa mainittujen aloitteiden 1-40 
tulleen lopullisesti käsitellyiksi. 

Lisätiedot:� 
Teppo Tiina, päätösvalmisteluyksikön päällikkö, puhelin 31036018� 

UinEET Liite 1 Mietintö 1 - 2011 
Liite 2 Valtuutettujen tekemien aloitteiden käsitteleminen ... - pää

töshistoria 

KHS� Khs toteaa, että Kvston työjärjestyksen 22 §:n mukaan valtuutetuilla on 
oikeus tehdä aloitteita kaupungin yhteisistä asioista. Kvsto hyväksyi 
16.6.2010 (asia 5) saman pykälän 2 momentin seuraavan sisältöisenä: 
"Kaupunginhallituksen on esitettävä aloite valtuuston käsiteltäväksi 
kahdeksan kuukauden kuluessa. Jos määräaika ylittyy sen vuoksi, että 
kaupunginhallitus päättää palauttaa aloitteen uudelleen valmisteltavak
si, aloite käsitellään määräajan päättymistä seuraavassa aloitteita kä
sittelevässä valtuuston kokouksessa. Valtuusto käsittelee varsinaisia 
aloitteita neljä kertaa kalenterivuodessa." 

Kvsto käsitteli valtuutettujen tekemiä aloitteita edellisen kerran 
24.11.2010 (asia 11). Khs on kerännyt nyt esiteltävään mietintöön ne 
aloitteet, joista edellisen käsittelyn jälkeen on saatu tarvittavat selvityk
set. Mietinnön liitteenä A olevassa luettelossa on aloitteet koko
naisuudessaan, ja luettelon liitteinä on aloitteista hankitut lausunnot. 

Kvsto hyväksyi 29.11.2000 (asia 8) seuraavan toivomusponnen: "Kvsto 
edellyttää, että tehdyistä aloitteista laaditaan ajantasainen luettelo ja 
aikataulu, josta valtuutetut voivat seurata aloitteiden käsittelyä." Mietin-

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Faksi Tllinro Y·tunnus 
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +3589310 1641 +3589655783 800012-62637 0201256-6 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Alv.nro 
hallinlokeskus@hel.fi htip:flwww.hef.filhalkel FI02012566 
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nön liitteenä 8 on avoinna olevia aloitteita koskeva tuloste hallintokes
kuksen diaarista. 

Postiosoite KäynIiosoite Puhelin Faksi Tilinro V-tunnus 
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +35893101641 +3589655783 800012·62637 0201256-6 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Alv.nro 
hallinlok eskus@hel.fi hltp:lIWNW.hel.fi/halkel FI02012566 
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BEHANDLlNG AV FULLMÄKTIGEMOTIONER 

Stn 2010-1224, 2010-1284, 2010-1282, 2010-1549, 2010-1632, 
2010-1628,2010-1629,2010-1633,2010-1845, 2010-2050, 2009-1797, 
2010-1225,2010-1283,2010-1548,2010-1542, 2010-1634, 2010-1627, 
2010-1717,2010-1711,2010-1712,2010-1846, 2010-1941, 2010-2105, 
2010-1285,2010-1543,2010-1624,2010-1635, 2010-1630, 2010-1714, 
2010-1850,2010-1625,2010-1631,2010-1143, 2010-1226, 2010-1228, 
2010-1544,2010-1545,2010-1546,2010-1547,2010-1636 

BESLUTSFÖRSLAG� Stadsfullmäktige beslutar anse motionerna 1-40 i den förteckning som 
utgör bilaga A tili stadsstyrelsens betänkande nr 1-2011 vara slutligt 
behandlade. 

Tillaggsuppgifter:� 
Teppo Tiina, chef för beslutsberedningsenheten, telefon 310 36018� 

BILAGOR� Bilaga 1 Betänkande 1 - 2011 
Bilaga 2 Behandling av fullmäktigemotioner - beslutshistoria 

STN� Stn konstaterar att fullmäktige enligt 22 § i arbetsordningen för Stge har 
rätt att väcka motioner om stadens gemensamma angelägenheter. 
Stge godkände 16.6.2010 (ärende 5) 22 § 2 mom. med följande inne
håll: "Stadsstyrelsen ska förelägga fullmäktige motionen för behandling 
inom åtta månader. Om den utsatta tiden överskrids på grund av att 
stadsstyrelsen beslutar återremittera en motion för ny beredning, be
handlas motionen vid det fullmäktigesammanträde efter den utsatta ti
den då motioner nästa gång behandlas. Fullmäktige behandlar egentli
ga motioner fyra gånger varje kalenderår." 

Stge behandlade senast fullmäktigemotioner 24.11.2010 (ärende 11). 
Stn har i det föreliggande betänkandet tagit med de motioner i fråga om 
vilka behövliga utredningar lämnats in efter den senaste behandlingen. 
Motionerna ingår enligt praxis isin helhet i den förteckning som utgör 
bilaga A tili betänkandet. Utlåtandena om motionerna ingår som bilagor 
tili förteckningen. 

Stge godkände 29.11.2000 (ärende 8) följande hemställningskläm: 
"Stge förutsätter att det görs upp en uppdaterad förteckning och tid
tabell över motionerna. Fullmäktigeledamöterna kan då följa behand
lingen av motionerna." En utskrift ur stadskansliets diarium över de 
fullmäktigemotioner som ännu inte besvarats utgör bilaga B tili betän
kandet. 

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Kontonr FO·nummer 
PB 1 Norra esplanaden 11-13 +35893101641 +3589655783 800012-62637 0201256-6 
00099 HELSINGFORS STAD Helsingfors 17 Moms nr 
hallintokeskus@hel.fi htlp://WWIN.hel.fi/halke/ FI02012566 
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VT ANTII VUORELAN ALOITE TUPAKOINNISTA KUNNALLISTEN 
LUOTIAMUSTEHTÄVIEN HOITAMISEN AIKANA 

Kvsto 16.6.2010, asia 17 
Khs 2010-1224 

Aloitteentekijä mainitsee aloitteessaan seuraavaa: 

"Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2010 rajoittaa kaupungin työntekijöiden 
tupakointia työajalla. 

Kaupunginvaltuutettujen pitää olla samassa asemassa kuin kaupungin 
työntekijöiden tässä suhteessa. Kaupunginvaltuutettujen ja muiden 
luottamushenkilöiden on siksi yhdenvertaisuuden vuoksi hyvä ottaa 
vastaava käytäntö voimaan kunnallisten luottamistehtävien hoitamisen 
aikana. 

Esitän, että valmistellaan ensi tilassa seuraavaa esitys: 

Kaupunginvaltuuston kokouksien aikana tupakointi on kiel
letty kaupunginvaltuutetuilta ja kokouksiin osallistuviIta va
ravaltuutetuilta. 

Lautakuntien ja johtokuntien kokouksien aikana ja kokous
tauoilla tupakointi on kielletty luottamushenkilöiltä." 

Khs toteaa, että Kvsto päätti (29.11.2006), että Helsingin kaupunki ju
listautuu savuttomaksi kaupungiksi ja tupakoinnin ehkäiseminen ja vä
hentäminen Helsingissä 2007-2015 toteutetaan Savuton Helsinki 
-ohjelman tavoitteiden ja linjausten mukaisesti. Ohjelman pohjalta ke
hotettiin mm. kaikkia hallintokuntia tehostamaan tupakkalain säännös
ten ja Savuton Helsinki -ohjelman edellyttämien toimenpiteiden täytän
töönpanoa kaikessa toiminnassaan. Edelleen Kvsto päätti (2.6.2010 
§ 143) Savuton Helsinki -ohjelman tavoitteiden tehostamisen jatkotoi
menpiteenä kieltää kaupungin henkilökunnan tupakoinnin työaikana. 

Khs yhtyy aloitteessa esitettyyn ja vetoaa kaikkiin kaupungin luotta
mushenkilöihin, että he eivät tupakoi luottamushenkilöelinten kokous
ten aikana tai niiden yhteydessä. Khs toteaa, ettei Kvstolla ole toimival
taa päättää luottamushenkilöiden tupakointikiellosta eikä esitystä aloit
teessa esitetyllä tavalla asiasta näin ollen ole valmisteltu. Khs toteaa 
lopuksi, että tupakointi kaupungin toimitiloissa on kielletty eikä kaupunki 
järjestä toimipaikkoihinsa tai niiden ulkoalueille erillisiä tupakointitiloja. 

Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
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vr EMMA KARIN JA 16 MUUN VALTUUTETUN ALOITE YRITYSTEN 
HALLINNOLLISEN TAAKAN VÄHENTÄMISESTÄ 

Kvsto 23.6.2010, asia 8 
Khs 2010-1284 

Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 

"Helsingistä puhutaan usein koko maan veturina. Valitettavasti kau
pungin työpaikkakehitys ei vastaa tätä kuvaa. Helsinkiin syntyneiden 
uusien työpaikkojen määrä on ollut viime vuosina selvästi naapurikau
punkeja vähäisempää. Helsingin olisi syytä ryhtyä pikaisiin toimiin yrit
täjyyden mahdollisuuksien parantamiseksi Helsingissä. 

Kaupungin hallinto ja byrokratia eivät tee pienyrittäjän elämää helpoksi. 
Säätely on monimutkaista, ennalta-arvaamatonta, hidasta ja jopa yrittä
jävihamielistä. Tämä asia tulee toistuvasti vastaan yrittäjien kanssa 
keskustellessa. Helsingin työpaikkakehityksen parantaminen on vält
tämätöntä kaupungin taloustilanteen kannalta. Siksi hallinnon tehtävä
nä pitäisi olla yrittämisen ja erityisesti pienten- ja keskisuurten yritysten 
toiminnan tukeminen ja helpottaminen - ei vaikeuttaminen. 

Me allekirjoittaneet ehdotamme, että Helsinki käynnistää hankkeen yri
tyksiin kohdistuvan hallinnollisen taakan ja turhan säätelyn purkami
seksi. Hankkeessa käydään läpi koko hallinnon osalta, mitä ongelmia 
yrittäjillä on ja millaisia velvoitteita yrittämiseen kohdistuu ja missä koh
dissa tätä taakkaa voitaisiin keventää. Osana työtä teetetään haastatte
lu näistä ongelmista helsinkiläisten pk-yritysten keskuudessa." 

Khs toteaa aloitteen johdosta seuraavaa: 

Pääkaupunkiseudulle on syntynyt 37 900 uutta työpaikkaa vuodesta 
2005 vuoteen 2009. Helsingin osuus uusista työpaikoista oli 27 200 eli 
noin 72 prosenttia. Vuoden 2009 lopussa Helsingissä oli 408 400 työ
paikkaa, pääkaupunkiseudulla 638 100. Helsingin suhteellinen osuus 
pääkaupunkiseudun työpaikoista on hieman kasvanut vuodesta 2005 
(63,5 prosenttia) vuoteen 2009 (64 prosenttia). 

Vuodesta 2005 vuoteen 2008 sekä Helsingin että koko pääkaupunki
seudun työpaikkojen määrä kasvoi 8,4 prosenttia. Helsingin seudulla 
kasvu oli 7,9 prosenttia ja koko maassa 5,4 prosenttia. Talouden taan
tuman seurauksena työpaikat vähenivät vuodesta 2008 vuoteen 2009 
Helsingissä 1,2 prosentilla. Pääkaupunkiseudulla työpaikat vähenivät 
2,0 prosenttia. Vuoden 2010 kolmen ensimmäisen neljänneksen kes
kiarvolla mitaten Helsingin työpaikkamäärän lasku pysähtyi verrattuna 
vuoden 2009 vastaavaan ajankohtaan. Vastaavasti koko pääkaupunki
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seudulla työpaikkamäärä laski edelleen 0,3 prosentilla. Koko Helsingin 
seudulla pudotus oli 0,1 prosenttia. 

Viimeisimpien työttömyyslukujen (31.10.2010) mukaan Helsingin työt
tömyysaste on kääntynyt hienoiseen (0,5 %) laskuun. Nuorisotyöttö
mien määrä oli 15 prosenttia ja 25-49-vuotiaiden työttömien määrä oli 
7 prosenttia alhaisempi verrattuna vuotta aiempaan. Yli 50-vuotiaiden 
työttömien määrä oli edelleen hienoisessa kasvussa. Yli vuoden työt
tömänä olleiden määrä oli puolet suurempi kuin vuotta aiemmin. 

Työpaikkakehitys vuosina 2005-2009 on siis ollut Helsingissä jonkin 
verran suotuisampaa kuin muulla pääkaupunkiseudulla, Helsingin seu
dulla tai valtakunnallisesti. Taloustaantuma on lisäksi vähentänyt Hel
singin työpaikkojen määrää jonkin verran lievemmin kuin pääkaupunki
seudulla tai Helsingin seudulla ja selvästi lievemmin kuin koko maassa. 
Tällä hetkellä näyttää siltä, että pääkaupunkiseudulla taantumasta nou
su on selvimmin alkanut Espoossa vientikaupan piristymisen seurauk
sena. 

Yritysten lukumäärän, yritysten henkilöstön ja liikevaihdon kasvu on ol
lut Helsingissä jonkin verran hitaampaa kuin pääkaupunkiseudulla kes
kimäärin vuosina 2005-2008. Pääkaupunkiseudulla yritysten lukumää
rä on kasvanut 17,2 prosenttia, Helsingissä 15,5 prosenttia. Yritysten 
henkilöstön määrä on kasvanut pääkaupunkiseudulla samalla ajanjak
solla 10,3 prosenttia ja Helsingissä 9,7 prosenttia. Liikevaihdolla mitat
tuna pääkaupunkiseudun yritysten kasvu on ollut 22,2 prosenttia, Hel
singissä kasvua on ollut 17,9 prosenttia. Laajemman Helsingin seudun 
kasvu on ollut vielä hieman pääkaupunkiseutua nopeampaa emo mitta
reilla mitattuna. Vuoden 2008 lopussa pääkaupunkiseudulla oli 60956 
yritystä, joista Helsingissä 39 168. Ennakkotietojen mukaan vuonna 
2009 helsinkiläisten yritysten liikevaihdon määrä oli 11,4 prosenttia al
haisempi kuin vuotta aiemmin ja henkilöstön määrän pudotus oli 3,3 
prosenttia. Vastaavasti pääkaupunkiseudulla liikevaihdon määrä laski 
13,6 prosentilla ja henkilöstön määrä 2,4 prosentilla. Koko Helsingin 
seudulla liikevaihto laski 14,5 prosenttia ja henkilöstön määrä 2,5 pro
senttia. 

Sekä työpaikkojen että yritysten kehitystä ja toimintaa kuvaaviin lukui
hin liittyy suuria toimialoittaisia vaihteluja. 

Vain osa yrityksistä kohtaa kaupungin hallintoviranomaisena. Yritystoi
minnan harjoittamiseen liittyviä lupia tai muita yrityksiin kohdentuvia 
velvoitteita hoitavat mm. ympäristökeskus, kiinteistövirasto, rakennus
valvontavirasto, rakennusvirasto ja pelastuslaitos. Velvoitteet ovat 
usein lakisääteisiä ja niitä on vaikea poistaa, muuttaa tai siirtää jonkin 
muun toimijan hallinnoitavaksi. Yrityksen toimintaan kaupungin puolelta 
kohdistuvat velvoitteet riippuvat paljon yrityksen toimialasta. Toiminta 
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edellyttää lupia, tarkastuksia, ilmoituksia tai muita velvoitteita erityisesti 
silloin, kun toiminta liittyy elintarvikkeisiin. 

Erityisesti alkuvaiheessa olevaan pieneen yritykseen kohdistuu erilaisia 
hallinnollisia velvoitteita tai odotuksia usein enemmän valtion taholta. 
Yrityksen perustamiseen liittyy ilmoitus- ja rekisteröintivelvollisuuksia 
Patentti- ja rekisterihallitukselle ja verohallinnolle. Lisäksi esimerkiksi 
starttirahaa haetaan työ- ja elinkeinotoimistosta. Osa erilaisista luvista, 
kuten anniskelulupa, myönnetään valtion viranomaisten toimesta. Hel
singin kaupunki on panostanut aloittaville ja jo toiminnassa oleville yrit
täjille suunnattujen palvelujen kehittämiseen. Neuvontapalveluja on 
saanut keskitetysti Kaisaniemessä sijaitsevasta YritysHelsingistä vuo
den 2008 alusta alkaen. YritysHelsingin yritysneuvojat tarjoavat yritys
toiminnan aloittamista suunnitteleville, aioittavilIe ja alkuvaiheessa ole
ville yrittäjille neuvonta- ja muita asiantuntijapalveluita. Yritysneuvojat 
myös ohjaavat yrittäjiä muiden toimijoiden ta~oamien palvelujen pariin 
sekä esim. opastavat yrittäjiä eri tahojen edellyttämien velvoitteiden 
täyttämisessä. YritysHelsinki tarjoaa lisäksi muun muassa monipuolisia 
koulutuspalveluja eri alojen yrittäjille tai yrittäjiksi aikoville sekä yritys
hautomopalveluja. YritysHelsingin palveluiden piiriin on hakeutunut 
kasvava määrä yritysten perustamista harkitsevia, 2 300:sta 3 000 uu
teen asiakkaaseen, ja asiakaspalvelutapahtumien määrää on pystytty 
lisäämään huomattavasti. Asiakkaat ovat perustaneet yrityksiä 20 pro
senttia aikaisempaa enemmän. Erityisesti maahanmuuttajien osuus 
asiakkaista on kasvanut merkittävästi ollen tällä hetkellä 36 prosenttia. 
Mainittakoon, että YritysHelsinki sai kaupunginjohtajan laatupalkinnon 
vuonna 2010. 

Helsingin elinkeinopalvelu vastaa Yritysmyönteinen kumppani -hank
keen toteuttamisesta. Hankkeen tavoitteena on virtaviivaistaa yrityksille 
suunnattuja palveluja kehittämällä ns. palvelupolkuja, joiden avulla yri
tyksen tiettyyn tarpeeseen liittyviä lupa-, anomus- ym. asioita pyritään 
tarkastelemaan yhtenä kokonaisuutena eikä erillisinä virastokohtaisina 
toimintoina. Palvelupolkuja on jo kehitetty yrityksen perustamisneuvon
taan, tapahtumien järjestämiseen liittyvään lupaprosessiin ja yrityksille 
tarjolla olevista tonteista ja toimitiloista sekä niihin liittyvistä velvoitteista 
informoimiseen. Käynnistymässä on myös uusi palvelupolku, jolla täh
dätään sosiaali- ja terveysalan yritysten ja kaupungin välisen yhteistyön 
sujuvoittamiseen. 

Khs ei pidä tarkoituksenmukaisena käynnistää tässä tilanteessa uutta 
hanketta yritysten hallinnollisten velvoitteiden vähentämiseen tai virta
viivaistamiseen tähtäävää hanketta. Sen sijaan Khs pitää tärkeänä 
edellä kuvatun, meneillään olevan työn jatkamista ja edelleen kehittä
mistä. Tärkeää on myös kaupungin eri hallintokuntien entistä sujuvampi 
yhteistyö yritysten toimintaedellytysten parantamiseksi Helsingissä. 
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Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

(Kj (Eero Holstila, puh, 31036141) 
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VT LAURA KOLBEN JA 10 MUUN VALTUUTETUN ALOITE SINEBRYCHOFFIN 
PUISTON RAUHOITIAMISESTA 

Kvsto 23.6.2010, asia 9 
Khs 2010-1282 

Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 

"Niin sanotusta Koffin puistosta on viime vuosina tullut Helsingin suosi
tuimpia nuorten illanviettopaikkoja. Punavuoren kaupunginosan asuk
kaat ovat kyllästyneet Sinebrychoffin puiston viikonloppu- ja iltajuhlin
taan. Alueen asukkaiden mukaan puistoon kokoontuu iltaisin jopa tu
hansia nuorta, jotka meluavat, virtsaavat ja sotkevat puistoa. Joidenkin 
puiston vieressä asuvien parvekkeille on kiipeilty ja heidän ikkunoitaan 
on kivitetty. 

Punavuoren asukkaat ovat jättäneet oikeuskansleri Jaakko JonkalIe ve
toomuksen, jossa vaaditaan puuttumista juhlimisen aiheuttamiin vaka
viin haittoihin. Vetoomuksen takana on noin 1 700 punavuorelaista. 
Häiriöihin puuttuneita asukkaita on vetoomuksen mukaan uhkailtu. 

Alueella on viimeaikoina tehostettu jätehuoltoa, mutta puisto on silti 
usein aamuisin roskien ja lasinsirujen peittämä, mistä aiheutuu vaaraa 
lapsille ja muille ulkoilijoille. 

Edellä olevan johdosta esitän kunnioittavasti, että Helsingin kaupunki 
ryhtyisi välittömästi toimenpiteisiin, jotta Sinebrychoffin puisto saataisiin 
rauhoitettua." 

Aloitteesta on saatu 26.8.2010 yleisten töiden lautakunnan, 6.9.2010 
ympäristölautakunnan ja 30.9.2010 hallintokeskuksen turvallisuus- ja 
valmiusosaston lausunnot, jotka ovat liitteinä 1-3. 

Khs viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että kaupungin hallintokun
nat ovat seuranneet Sinerbrychoffin puiston käyttöä tiiviissä yhteistyös
sä poliisin kanssa puiston käytöstä ilmenneiden ongelmien alettua ja 
häiriökäyttäytymisen lisäännyttyä erityisesti kesäviikonloppuisin. Puis
ton palvelutarjontaa on kehitetty sekä jätehuoltoa on tehostettu päivit
täisellä siivouksella kesäaikaan, lisätty jäteasioita ja yleisökäymälä on 
muutettu maksuttomaksi. Sosiaaliviraston lähityöntekijät ovat jalkautu
neet puistoalueelle nuorisotapahtumien ja juhlien aikaan. Poliisi on 
omalta osaltaan tehostanut puiston valvontaa. 

Khs toteaa edelleen, että Sinerbrychoffin puistosuunnitelman tarkistus 
on parhaillaan vireillä. Puiston osalta ei ole kuitenkaan suunnitteilla eril
Iislinjauksia kuten puiston aitaamista tai sen käytön rajoituksia vaan tu
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levana kesäkautenakin kaupungin taholta jatketaan tiivistä viranomai
syhteistyötä, jota tehostetaan tarvittaessa. Aktiivisella asukasyhteistyöl
lä sekä neuvonnalla ja valistuksella pyritään vaikuttamaan asian tilan 
korjaa ntumiseen pidemmäIlä aikavä lillä. 

Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

(Kj I Anja Vallittu, puh. 310 36046) 
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VT JULIA VIRKKUSEN JA 2 MUUN VALTUUTETUN ALOITE TURHAN PAPERIN 
JAKAMISEN LOPETIAMISESTA KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUKSISSA 

Kvsto 25.8.2010, asia 14 
Khs 2010-1549 

AJoitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 

"Helsingin kaupunginvaltuuston kokousten aikana kaikki valtuutettujen 
tekemät ponsi-, palautus- ja vastaesitykset jaetaan erikseen jokaisen 
valtuutetun pulpetille. Paperit heitetään yleensä nopean vilkaisun jäl
keen roskakoriin. Samaan aikaan valtuutettujen pulpeteilla olevat näy
töt ovat pääosin vailla järkevää käyttöä, sillä niistä löytyvä tieto heijas
tetaan myös salin isolle kankaalle. 

Me valtuutetut esitämme, että kaupunginvaltuuston kokouksissa valtuu
tettujen esityksiä ei enää jaeta valtuutetuille paperilla, vaan tähän tar
koitukseen ryhdytään käyttämään valtuutettujen pulpeteilla olevia näyt
töjä." 

Khs toteaa, että valtuutettu Vuorela teki aloitteen (20.11.2006) kau
punginvaltuuston kokouskäytäntöjen kehittämisestä. Aloitteessa esitet
tiin mm., että kaupunginvaltuuston kokouksissa siirryttään menettelyyn, 
jossa kukin ponsi heijastetaan valtuustosalissa seinälle ennen kuin siitä 
äänestetään. 

Paperitonta kokouskäytäntöä kokeiltiin Vuorelan aloitteen mukaisesti 
vuoden 2007 alusta hyödyntäen olemassa olevaa tekniikkaa. Valtuute
tut pitivät menettelyä hitaana ja siitä luovuttiin. 

Valtuuston salijärjestelmä on otettu käyttöön vuonna 1988. Ehdotusten 
heijastaminen valtuutettujen pulpeteilla oleviin näyttöihin ei ole nykyjär
jestelmällä teknisesti mahdollista. 

Ahjo on Helsingin kaupungin hallinnon uudistushanke, joka muuttaa 
asianhallinnan ja kokousjärjestelmän sähköiseksi, yhtenäistää kaupun
gin asiankäsittelyn ja uudistaa päätöksenteon käytäntöjä. Ahjon yhtey
dessä valtuustossa siirrytään kokonaan sähköiseen kokousmenettelyyn 
syksyllä 2011. Valtuustosalin tekniikka uusitaan kesätauon aikana vas
taamaan sähköisen kokousmenettelyn edellyttämiä vaatimuksia. Ehdo
tukset heijastetaan syksyllä 2011 valtuutettujen näytöille sekä salin isol
le kankaalle. Lisäksi ehdotuksia voi lukea kokoussovelluksessa heti 
kun valtuutettu on julkaissut tekemänsä ehdotuksen. 

Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 
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VT ARJA KARHUVAARAN ALOITE OnO-AUTOMAATISTA KAUPUNGIN
TALOLLE 

Kvsto 8.9.2010, asia 15 
Khs 2010-1632 

Aloitteentekijä mainitsee aloitteessaan seuraavaa: 

"Helsingin kauppatori- ja kauppahalli kauppa toimivat suurelta osin kä
teisen rahan avulla. 

Lähin nosto-ottoautomaatti sijaitsee Aleksanterinkadun Nordeassa. 

Havis Amandan patsaan lähellä on ainoastaan luottokortilla toimiva ra
han nostopiste. Tavallinen pankkikortti ei kyseiseen maksulliseen otto
automaattiin käy. 

Kaupungintalon aula on avattu kansalaisille ja tilassa voisi turvallisesti 
sijaita myös käteisen rahan nostoautomaatti. 

Ehdotankin, että kaupunginkanslia ryhtyy toimenpiteisiin pankkikortilla 
toimivan ottoautomaatin sijoittamiseksi joko kaupungintalolle tai muual
le kauppatorin välittömään läheisyyteen." 

Khs toteaa, että Kruununhaan kortteli 30, jolla kaupungintalo sijaitsee, 
ja Pohjoisesplanadilla sen molemmin puolin olevat korttelit 4 ja 31 si
sältyvät ns. vanhaan kaupunginosaan, joka on suojeltu ensimmäisen 
kerran jo 1950-luvun alkupuolella. Kaupungintalo- ja sen lähikorttelit on 
merkitty asemakaavassa historiallisesti, kulttuurihistoriallisesti, raken
nustaiteellisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokkaaksi alueeksi. Tällä alu
eella ei suojeltavaksi määrättyjä rakennuksia tai niiden osia saa muut
taa, purkaa tai hävittää niin, että kohteen tai sen ympäristön rakennus
taiteeilinen tai kulttuurihistoriallinen arvo vähenee. Ennen rakennuslu
van myöntämistä on pyydettävä lausunto Helsingin kaupunginmuseoita 
ja varattava museovirastolle tilaisuus lausunnon antamiseen. Kaavassa 
rakennukset on varustettu suojelumerkinnöin. 

Kaupunginmuseon näkemyksen mukaan kaupungintalon ulkoseinään 
kiinnitettävä pankkiautomaatti mainosvaloineen olisi ristiriidassa raken
nuksen kulttuurihistoriallisen arvon kanssa ja toisi julkisivuun siihen so
pimattoman lisän ja muutoksen asemakaavamääräyksen vastaisesti. 
Lisäksi automaatti aiheuttaisi julkisivuun purkua, läpimenoja ja uusia 
reikiä kiinnitystä varten. Kaupunginmuseon näkemyksen mukaan 
pankkiautomaattia ei pidä sijoittaa kaupungintalokorttelin tai sen vie
reisten kortteleiden Kauppatorin puoleisiin julkisivuihin eikä myöskään 
muihin katujulkisivuihin. 
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Myös kaupungintalon aulaan sijoitettava pankkiautomaatti vaatii valo
mainoksen kaupungintalon ulkoseinään. 

Otto-automaatteja ylläpitävän Automatia Pankkiautomaatit Oy:n tarjo
uksen mukaan sekä kaupungintalon ulkoseinään että aulaan sijoitetta
van Otto-automaatin suunnittelu- ja rakennuskustannuksista sekä au
tomaatin ja valomainoksen tarvitseman sähkön kustannuksista vastaa 
kaupunki. Automaatin ylläpidosta ja huollosta aiheutuvista kustannuk
sista vastaa Automatia Pankkiautomaatit Oy. Rahahuollolle on järjes
tettävä pääsy tiloihin ympärivuorokautisesti. 

Kaupungintalon aulaan sijoitettava pankkiautomaatti olisi asiakkaiden 
käytettävissä kaupungintalon aukioloaikojen mukaisesti arkisin klo 
7.30-19 ja lauantaisin ja sunnuntaisin klo 11-17. Jos Otto-automaatti 
sijoitetaan tilaan, joka ei ole asiakkaiden käytettävissä ympärivuoro
kautisesti, Automatia Pankkiautomaatit Oy veloittaa automaatin ylläpi
tämisestä toteutuneiden nostotapahtumien mukaan; mitä enemmän 
nostotapahtumia on, sitä pienemmäksi kustannukset muodostuvat. Au
tomatia Pankkiautomaatit Oy:n arvion mukaan kaupungintalon aulaan 
sijoitettavan Otto-automaatin tapahtumakustannuksiksi tulisi n. 25 000 
euroa/vuosi. 

Kruununhaan 00170-postinumeroalueella on tällä hetkellä kolme Otto
automaattia ja Kaartinkaupungin 00130-alueella yksi. Helsingin keskus
tan postinumeroalueella 00100 on yhteensä 41 Otto-automaattia. 
Kauppatoria lähimmät Otto-automaatit sijaitsevat Nordean Senaatinto
rin-konttorin tuulikaapissa osoitteessa Aleksanterinkatu 30 ja Handels
bankenin Esplanadin-konttorin ulkoseinässä osoitteessa Kasarminkatu 
27. 

Otto-automaattien lisäksi Havis Amandan patsaan lähellä, osoitteessa 
Eteläesplanadi 2 sijaitsee Eurocashin ylläpitämä Nosto-automaatti. 
Nosto-automaatti toimii kaikilla sellaisilla sirullisilla pankkikorteilla, jois
sa on jokin Visa- tai MasterCard-toiminto (mm. Visa Debit-, Visa Elec
tron-, Visa DebitlCredit- ja MasterCard DebitlCredit -kortit). Tällaisella 
kortilla Nosto-automaatista voi nostaa käteistä pankkitililtä, tai jos ky
seessä on pankki/luotto-yhdistelmäkortti, myös luottotililtä. Suomen siir
ryttyä yhtenäiseen euromaksualueeseen kansalliset, pelkällä magneet
tijuovalla varustetut pankkikortit on tarkoitus korvata sirullisilla pankki
korteilla. Näin myös Nosto-automaatti palvelee suurta osaa Kauppato
rin asiakkaista Aleksanterinkadun ja Kasarminkadun Otto-automaattien 
lisäksi. 

Khs katsoo kaupunginmuseon näkemykseen viitaten, että pankkiauto
maatin sijoittaminen kaupungintalon aulaan tai Kauppatorin laidalla si
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jaitsevien kaupungin omistamien kiinteistöjen ulkoseiniin on ristiriidassa 
rakennusten kulttuurihistoriallisen ja kaupunkikuvallisen arvon kanssa. 

Khs toteaa lopuksi, että aloite on lähetetty tiedoksi kiinteistökehitysyhtiö 
Helsingin Leijona Oy:lle, joka kaupunkikonsernin tytäryhtiönä vastaa 
Senaatintorin ja Kauppatorin välisten empirekortteleiden elävöittämi
sestä. 

Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

(Kj I Maria Nyfors, puh. 31036012) 



6 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS MIETINTÖ LIITE A 16 
HELSINGFORS STADSSTYRELSE BETÄNKANDE BILAGAA 

7.2.2011 

VT SARI SARKOMAAN JA 14 MUUN VALTUUTETUN ALOITE SUOMEN
KIELISEN PÄIVÄHOIDON SIIRTÄMISESTÄ OPETUSTOIMEEN 

Kvsto 8.9.2010, asia 16 
Khs 2010-1628 

Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 

"Laadukkaalla varhaiskasvatuksella luodaan edellytykset lapsen kas
vulle, tasapainoiset kehitykselle ja hyvälle elinikäiselle oppimiselle. 
Varhaiskasvatuksella on merkittävä tehtävä lasten oppimisvalmiuksien 
rakentamisessa ja oppimis- ja koulumotivaation rakentamisessa. Var
haiskasvatuksen ja siihen kuuluvan esiopetuksen sekä perusopetuksen 
tulee muodostaa lapsen kehityksen kannalta johdonmukaisesti etenevä 
kokonaisuus. Näin ei kuitenkaan tapahdu käytännössä, ellei kasvatus
järjestelmän osien väliltä poisteta hallinnollisia, kulttuurisia ja pedagogi
sia esteitä. 

Varhaiskasvatuksen siirtäminen opetustoimen alaisuuteen takaa kas
vatuksen ja opetuksen yhtenäisen, katkeamattoman ketjun, joka jatkuu 
varhaiskasvatuksesta perusopetuksen kautta toiselle asteelle ja siitäkin 
eteenpäin. Sosiaali- ja terveysministeriö selvitti siirtoa jo 10 vuotta sit
ten, jolloin tultiin tulokseen, että siirto on lapsen etu. Viime helmikuussa 
selvityshenkilöt luovuttivat odotetun ja tervetulleen esityksensä, jossa 
varhaiskasvatuksen hallinto ehdotetaan siirrettäväksi opetus- ja kulttuu
riministeriölIe. Päätös siirrosta valtakunnan tasolla tehdään kaikella to
dennäköisyydellä ensi vaalikauden aikana. 

Vuoden 2003 kokeilulailla kunnille annettiin mahdollisuus siirtää päivä
hoito- ja varhaiskasvatuspalvelut sosiaalitoimelta opetustoimelle. Lu
kuisat kunnat ovat jo tehneet ratkaisun päivähoidon ja opetustoimen 
yhdistämisestä. Useilla paikkakunnilla siirto on vireillä. Myös kansain
väliset esimerkit tukevat varhaiskasvatuksen yhdistämistä opetustoi
meen. Esimerkiksi Pohjoismaissa kuten Norjassa, Ruotsissa ja Islan
nissa sekä muualla EU:ssa on nähty tällaisen ratkaisun hyödyt. 

Yhdistämisestä on saatu hyvin myönteisiä kokemuksia. Siirron puolesta 
puhuvat monet kasvatusalan asiantuntijat ja mm. Lastentarhanopettaji
en liitto. Kaupunginvaltuusto päätti 16.6.2010 siirtää ruotsinkielisen päi
vähoidon sosiaalivirastosta opetusviraston alaisuuteen 1.1.2011 alka
en. Suomenkielinen päivähoito on edelleen jäämässä sosiaalitoimen 
alaisuuteen. 

Kunnista saadun palautteen perusteella varhaiskasvatuksen siirtämi
nen kokonaan opetustoimeen parantaa myös toimijoiden välistä yhteis
työtä. Samalla on huomattu päivähoidon arvostuksen nousevan ja per
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hepalveluiden kentän monipuolistuvan. Vaikka säästät ja taloudellinen 
tehokkuus eivät ole syy hallintojen uudistamiseen vaan lapsen etu, ei 
ole syytä väheksyä tätäkään puolta. Hyvänä esimerkkinä ovat aiempaa 
joustavammat tilaratkaisut. 

Edellä olevan johdosta esitän kunnioittavasti, että Helsingin kaupunki 
ryhtyisi toimiin varhaiskasvatuksen siirtämiseksi opetustoimeen. Sa
massa yhteydessä olisi selvitettävä siirtoon liittyvä Helsingille sopivin 
hallintoratkaisu, esimerkiksi olisiko päivähoidosta muodostettavissa 
oma yksikkönsä, kuten Vantaalla on tehty, vai opetustoimessa oleva 
varhaiskasvatuskeskus tai joku muu hallinnollinen vaihtoehto." 

Aloitteesta on saatu 22.12.2010 opetuslautakunnan ja sosiaalilauta
kunnan sekä 25.10.2010 talous- ja suunnittelukeskuksen lausunnot, 
jotka ovat liitteinä 4-6. 

Khs viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että valtuuston strategiaoh
jelman 2009-2012 mukainen suunnitelma käynnistää sosiaalitoimen ja 
terveyskeskuksen organisoimista koskeva esiselvitys sisältää mm. päi
vähoidon järjestelyjen tarkastelun. 

Ruotsinkielinen päivähoito on siirtynyt sosiaalitoimesta opetustoimeen 
vuoden 2011 alusta erikseen tehdyn päätöksen perusteella. 

Khs toteaa edelleen, että kaupungin vuoden 2011 talousarviossa edel
lytetään, että sosiaali- ja terveystoimesta tehdään 1.5.2011 mennessä 
kokonaisselvitys tavoitteena parantaa tuottavuutta. Organisaatiota tar
kastellaan erityisesti kaupunkilaisten edun, johtamisen, elinkaarimallin 
ja palvelustrategisten vaihtoehtojen näkökulmasta. Kokonaisselvityksen 
yhteydessä selvitetään päivänhoidon paikka kaupungin organisaatios
sa (oma yksikkö, osana sosiaalitoimea tai osana opetustoimea). Koko
naisselvitys tehdään konsulttityönä, joka on lähiaikoina käynnistymäs
sä. 

Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

(Kj I Anja Vallittu, puh. 310 36046) 
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VT ESSI KUIKAN JA 13 MUUN VALTUUTETUN ALOITE ALUSJÄTEVESIEN 
PURKAMISESTA 

Kvsto 8.9.2010, asia 17 
Khs 2010-1629 

Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 

"Alusjätevesien jättäminen Helsingin satamiin on laivoille maksutonta, 
mutta tilaisuutta hyödyntää esimerkiksi vain noin puolet risteilyaluksis
ta. Jätevedenpuhdistamon sijaan jätevedet saattavat päätyä suoraan 
mereen, sillä jätevesien purkaminen Itämereen on laillista 12 meri
peninkulman päässä rannikosta. 

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että jätevesien purkamisesta 
tehdään pakollista kaikissa Helsingin satamissa." 

Aloitteesta on saatu 12.11.2010 Helsingin Sataman johtokunnan ja 
ympäristölautakunnan lausunnot, jotka ovat liitteinä 7 ja 8. 

Khs toteaa seuraavaa: 

Helsingin Satama on rakentanut satama-alueilleen viemäriverkon, jo
hon satamassa käyvät alukset voivat jättää aluksen jätevedet. Tämä 
mahdollisuus on nykyisin kaikilla laivapaikoilla sekä matkustajasata
missa että Vuosaaren satamassa. 

Vuonna 2009 Helsingin satamiin tehtiin noin 9 000 aluskäyntiä, joista 
säännöllisessä liikenteessä olevia matkustaja-alusten käyntejä oli noin 
5 500 ja säännöllisessä liikenteessä olevia roromatkustaja (RoPax) 
-alusten käyntejä noin 700. Säännöllisen liikenteen matkustaja- ja Ro
Pax-alukset pumppaavat aluksissa syntyneet käymäläjätevedet sata
man viemäriverkkoon satamassaoloaikana. Suuressa osassa rah
tialuksia tätä mahdollisuutta ei ole. 

Helsingissä vierailee vuosittain noin 250 kansainvälistä risteilyalusta, 
jotka vuonna 2010 pumppasivat Helsingissä yli 50 000 mJ jätevettä 
viemäriverkkoon. Vastaanotettujen jätevesien määrä on kasvanut jat
kuvasti viime vuosien aikana. 

Merenkulun ympäristönsuojelulaki (1672/2009) sekä asetus merenku
lun ympäristönsuojelusta (76/2010) säätelevät alusten jätevesien pääs
tämistä mereen. 

Helsingin Sataman ilmoituksen mukaan sillä ei ole mahdollisuutta pa
kottaa aluksia jättämään jätevesiä satamaan voimassa olevan lainsää
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dännön puitteissa. Helsingin Sataman tavoitteena on uusia liikennöinti
sopimuksia solmiessaan sopia varustamoiden kanssa, että alusten jä
tevedet johdetaan sataman viemäriin. 

Helsingin ja Turun kaupunginjohtajat esittivät vuonna 2008 Itämeri
haastekampanjan Itämeren suojelemiseksi. Siinä yhtenä toimenpiteenä 
on laivajätevesien pumppaaminen kaupungin viemäriverkkoon ja sitä 
kautta niiden johtaminen jätevedenpuhdistamolle. Helsingin Sataman 
toimenpide haasteen suhteen onkin ollut jätevesien vastaanottojä~es
telmien kehittäminen ja aktiivinen lobbaaminen varustamoiden suun
taan. Helsingin Satama on päättänyt, ettei laivojen jätevesien vastaan
otosta toistaiseksi peritä erillistä jätevesimaksua. 

Kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n ympäristökomiteassa 
MEPC valmistellaan matkustaja-alusten käymäläjätevesien jättökieltoa 
Itämereen. Jättökielto on tulossa hyväksyttäväksI IMO:n seuraavassa 
MPEC:n kokouksessa kesä-heinäkuussa 2011. Ehdotuksen mukaan 
jättökielto koskisi uusia aluksia vuodesta 2013 alkaen ja olemassa ole
via aluksia vuodesta 2018 alkaen. 

Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

(Kj I Petra Vänskä-Sippel. puh. 310 25551) 
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VT ILKKA TAIPALEEN JA 11 MUUN VALTUUTETUN ALOITE PALVELU
KAMPUKSESTA KOSKELAN ALUEELLE 

Kvsto 8.9.2010, asia 18 
Khs 2010-1633 

Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 

"Helsingin pesula ja Uudenmaan sairaalapesuJa ovat yhdistyneet ja 
Heltex siirtyy noin vuoden kuluttua Keravalle uudisrakennustiloihin. 

Tässä yhteydessä vapautuu Helsingin pesulan tontti Koskelassa, aivan 
Koskelan sairaalan naapurista. 

Tilanne tarjoaa erittäin hyvän mahdollisuuden ryhtyä kehittämään pal
velukampusta Koskelan alueelle. Tontille tulisi rakentaa palveluasunto
ja senioreille ja muille tarvitseville ryhmille ynnä sellaisia täydentäviä 
palveluja, jotka tukisivat tällaisen uudenaikaisen palvelukampuksen 
syntyä alueelle. 

Tämän konseptin mukaisesti tulisi myös Koskelan sairaalan tyhjenty
neen G-talon uusiokäyttöä kehittää. 

Esitämme, että kaupunginhallitus ryhtyy toimiin palvelukampuksen 
luomiseksi Koskelan alueelle." 

Aloitteesta on saatu 9.11.2010 kiinteistölautakunnan, 30.11.2010 sosi
aalilautakunnan ja 9.12.2010 kaupunkisuunnittelulautakunnan lausun
not, jotka ovat liitteinä 9-11. 

Khs toteaa, että ehdotus palvelukampuksen luomiseksi Koskelan alu
eelle liittyy olennaisesti vanhuspalvelujen palvelualueiden kehittämis
työhön ja meneillään olevaan monipuolisen vanhustenkeskusten ver
koston kehittämiseen. Tätä työtä tehdään yhdessä kaupunkisuunnitteli
joiden, kaavoittajien ja tilakeskuksen kanssa etsien ratkaisuja Koskelan 
alueen kehittämiseksi kaupungin kannalta hyväksi asuinympäristöksi ja 
-alueeksi. 

Lisäksi Khs toteaa, että kaupungin talous- ja suunnittelukeskuksen jul
kaisemassa Laadukkaan asumisen Helsinki, Maankäytön ja asumisen 
ohjelmassa on linjattu koko kaupungin asuntotuotannon kehittämista
voitteet ja siinä on arvioitu myös senioriasumisen tuotantotavoitteita. 
(Julkaisu löytyy kaupungin nettisivuilta www.hel.fi -> Talous- ja suunnit
telukeskus -> Julkaisut). Ohjelmaan sisältyvä senioriasuminen ja tuo
tantotavoitteet on merkittävä tulevaisuuden linjaus väestön ikääntyes
sä. Pääkaupunkiseudun Sairaala-aluevisio 2030 -raportissa todetaan 
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mm., että Koskelasta on mahdollista muodostaa toiminnoiltaan moni
puolinen, historiallisesti arvokas asuntopainotteinen kokonaisuus. 

Helsingissä on kehitetty monipuolisen vanhustenkeskuksen konseptia 
vuodesta 2008 Riistavuoren vanhustenkeskuksessa ja verkostoa ollaan 
laajentamassa koko kaupunkia kattavaksi. Alustava ehdotus monipuo
listen vanhustenkeskusten verkostoksi valmistuu vuoden 2011 kevääl
lä. Monipuolisen vanhustenkeskuksen yhteydessä voi olla myös se
nioriasuntoja, jotka voivat tukeutua vanhusten keskuksen palveluvali
koimaan ja yhteistyöverkostoon. Monipuolisen vanhustenkeskuksen 
verkostosta voidaan puhua myös palvelualueena (= palvelukampukse
na). 

Monipuolinen vanhustenkeskus on kaupungin selkeästi johtama tietyn 
alueen vanhusväestölle palveluja ja toimintamahdollisuuksia tuottava 
verkostokokonaisuus, jossa oman palvelutuotannon lisäksi voidaan 
hyödyntää alueen kolmannen sektorin toimijoita ja yrityksiä. Vanhusten 
palvelut tuottavat monipuolisia, ennaltaehkäiseviä ja kuntoutumista 
edistäviä palveluja, hoitoa ja hoivaa. Nämä palvelut kattavat sosiaali- ja 
lähityön, palvelukeskustoiminnan, ympärivuorokautisen hoidon ja hOI
van, kaikki yhdessä alueellisessa kokonaisuudessa ja verkostomaisina 
toisiaan tukevina toimintoina. Koskela kuuluu kaupungin monipuolisen 
van husten keskusten verkostoon. 

Koskelan alueen aluekaavan tekeminen on vielä kesken. Koskelan 
vanhustenkeskuksen, entisen pitkäaikaissairaalan, koko rakennuskan
taa tarkastellaan kaupungin tilakeskuksen käynnistämässä projektityö
ryhmässä. Tavoitteena on kartoittaa erilaisia näkemyksiä ja löytää enti
sille sairaalarakennuksille mahdollisimman sopivaa jatkokäyttöä. Työ
ryhmässä ovat mukana terveyskeskus ja sosiaalivirasto yhdessä kiin
teistöjen omistajan, kaupungin tilakeskuksen kanssa. Aloitteessa mai
nittu pesulan tontti liittyy kiinteästi Koskelan alueen kokonaisuuteen ja 
suunniteltavaan monipuoliseen vanhustenkeskukseen. Kun kokonais
suunnitelma alkaa hahmottua, voidaan määritellä, minkälaisille toimijoil
le Koskelan palvelualue parhaiten sopisi. 

Tällä hetkellä näyttäisi olevan mahdollista, että tilakeskus yhdessä emo 
virastojen kanssa pystyy alkuvuodesta 2011 määrittämään rakennus
kohtaisesti tulevat käyttötarkoitukset ja alustavan peruskorjausaikatau
lun sekä ulkopuoliselle myytävät rakennukset. Tällöin kaupunkisuunnit
teluvirasto voi aloittaa Koskelan sairaala-alueen kehittämisen kannalta 
välttämättömän asemakaavan laatimisen. 

Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

(Kj / Katja Rimpilä, puh. 310 36256) 
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vr PEKKA SAARNION JA 6 MUUN VALTUUTETUN ALOITE HARMAAN 
TALOUDEN KITKEMISESTÄ 

Kvsto 6.10.2010, asia 8 
Khs 2010-1845 

Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 

"Kreikan tauti syö myös Helsingin kestävän kehityksen perustaa. Har
maan talouden raportin mukaan joka viides kaupungin käyttämä yksi
tyinen yritys laiminlyö lakisääteisiä velvollisuuksiaan. Suomen hallitus 
ja eri viranomaiset antavat harmaan talouden käytäntöjen jatkua vuo
desta toiseen. Tämä politiikka ruokkii monenlaisia petoksia ja väärin
käytöksiä. Niistä kärsivät lakia rikkovien yritysten työntekijät, valtio ja 
kunnat. Rehellisesti ja tunnollisesti toimivat yritykset ja niiden työnteki
jät häviävät kilpailutuksessa lakia rikkoville yrityksille. 

Helsingin on siivottava laittomasti toimivat yritykset pois hankinnois
taan. Tähän tarvitaan tiivistä yhteistyötä valtion viranomaisten kanssa. 
Nyt kaupunki saa tilastotietoa siitä, paljonko erilaisia rikkomuksia ja 
laiminlyöntejä havaitaan eri tietorekisterien tietojen yhdistämisen kaut
ta. 

Kaupungin on osallistuttava itse ja vaadittava myös valtiota jatkuvaan 
ja tehokkaaseen valvontaan. 

Yritysten lakisääteiset verot ja maksut ja niihin liittyvät raportit pitää 
keskittää sellaiseen kokonaisuuteen, jossa yritys pystyy suoriutumaan 
asiallisesti velvoitteistaan ja jonka avulla sekä ohjaus että valvonta toi
mivat tehokkaasti. Kaupungin on oltava tässä aloitteellinen ja etsittävä 
yhdessä valtion viranomaisten kanssa menetelmät, joilla kilpailutuksista 
karsitaan pois epärehelliset yrittäjät ja heidän vaihtuvat yrityksensä. 

Ehdotamme, että Helsinki aloittaa tehokkaan harmaan talouden kitke
misen ohjaamalla yhteistyössä valtion viranomaisten kanssa kaikki hal
lintokunnat karsimaan hankinnoista pois yritykset ja yhteisöt, jotka eivät 
maksa lainmukaisia palkkoja, sosiaalivakuutusmaksuja ja veroja." 

Khs toteaa aloitteen johdosta seuraavaa: 

Virastojen ja liikelaitosten hankintayksiköt noudattavat julkisista han
kinnoista annetun lain ja muiden ko. toimintaa koskevien erityislakien 
säännöksiä sekä kaupunginhallituksen 17.11.2008 hyväksymää ohjetta 
harmaan talouden torjumiseksi kaupungin hankintojen yhteydessä. 
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Kaupungin hallintokunnilla on jo tällä hetkellä varsin hyviä lainsäädän
nöllisiä ja kaupungin omaan ohjeistukseen perustuvia keinoja torjua 
harmaata taloutta kaupungin hankinnoissa sekä hankintamenettelyn et
tä hankintasopimuksen täytäntöönpanon aikana. Olennaista on, että 
tarjolla olevia keinoja käytetään aktiivisesti ja systemaattisesti sekä 
kiinnitetään erityistä huomiota etenkin ongelmallisiksi todettujen toimi
alojen hankintoihin. 

Kaupunginjohto myös seuraa harmaan talouden esiintymistä kaupunki
konsernin hankinnoissa. Kaupungin hankintayksiköt ja kaupunkikon
sernin tytäryhteisöt toimittavat neljännesvuosittain kaikki palvelu- ja ta
varahankintoihin liittyvät ostolaskutiedot verottajalle, jolta saadaan ta
pauslajikohtaista lukumäärätietoa (ei yrityskohtaista tietoa) verottajan 
seulaan jääneistä palveluntuottajista. 

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue raportoi 
kaupungille kaupunkikonsernin työmailla suoritetuista tarkastuksista ja 
niiden yhteydessä tehdyistä tarkastushavainnoista. Kaupunki myös 
kouluttaa hankintojen valmistelusta vastaavia ottamaan hankintojen yh
teydessä huomioon harmaan talouden torjuntaan liittyvät toimenpiteet. 

Kaupunginjohdolle laaditaan neljännesvuosittain harmaan talouden tor
junnan seurantaraportti, johon kootaan edellä mainitut verottajalta ja 
työsuojeluhalIinnoita saadut tiedot sekä poliisihallitukselta ja verohaliin
non harmaan talouden selvitysyksiköitä saadut katsaukset talousrikolli
suudesta Suomessa. Seurantaraportti lähetetään tiedoksi ja toimenpi
teitä varten myös kaikille kaupungin virastoille ja liikelaitoksille sekä 
kaupunkikonsernin tytäryhteisöille. Näin kaupunki pyrkii muodostamaan 
kaikilla toiminnan tasoilla kokonaiskuvaa harmaan talouden esiintymi
sestä omassa toiminnassaan, lisäämään yksiköidensä tietoisuutta 
harmaan talouden vahingollisista vaikutuksista kaupungin toimintaan ja 
talouteen sekä ehkäisemään niitä. 

Kaupungin kilpailuttamisen kehittäminen on jatkuvaa yhteistyötä moni
en eri tahojen kanssa. Kaupunki ei kuitenkaan voi ottaa mm. verohal
linnolle ja poliisille kuuluvia tehtäviä itselleen. Esimerkiksi HKR
Rakennuttaja on jo vuosia toiminut tiiviissä yhteistyössä verottajan ja 
poliisiviranomaisten kanssa. HKR-Rakennuttajan ja Rakennusliiton 
kesken on myös sovittu käynnistettäväksi yhteisprojekti, jonka tarkoi
tuksena on harmaiden markkinoiden torjunnan tehostaminen keskinäis
tä tiedonsiirtoa ja muuta yhteistyötä hyödyntämällä. 

Arvioitaessa harmaan talouden torjuntaa koskevan kaupungin ohjeis
tuksen muutostarpeita on syytä todeta, että valtaosassa kaupungin 
hankintatoimea harmaa talous ei ole olennainen ongelma. Tämän 
vuoksi on huolehdittava siitä, että mahdollinen uusi sääntely ei nosta 
hankintojen jo entisestäänkin korkeita prosessikustannuksia. 
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Tällä hetkellä yritykset ilmoittavat verottajalle palkanmaksutiedot vuosi
ilmoituspohjalta. Parhaillaan selvitetään valtion talousrikostorjuntaoh
jelman toimeenpanoon liittyen siirtymistä kuukausittaiseen henkilöpe
rusteiseen ilmoitusjärjestelmään. Verottajan käsityksen mukaan tämä 
vaatisi kuitenkin aivan uudentyyppisen valvontajärjestelmän ja selkeästi 
lisää resursseja. Palkanmaksun raportoinnin muuttamisesta on myös 
tehty lakialoite, jonka toteuttamiskelpoisuus selvitetään talousrikostor
juntaohjelman kehitystyön yhteydessä. Valtion talousrikostorjuntaoh
jelmassa on useita ehdotuksia lainsäädännön muuttamisesta siten että 
verottaja saa lisää valtuuksia ja että rakennuttajat toisaalta saisivat ve
rottajalta yksityiskohtaisempia tietoja niistä yrityksistä, joilla töitään teet
tävät. Torjuntaohjelman toimeenpano on tällä hetkellä valmisteilla val
tiovarainministeriössä. 

Vuoden 2007 alusta voimaan astunut tilaajavastuulaki velvoittaa tilaa
jaa selvittämään, että sen käyttämät alihankkijat täyttävät lakisääteiset 
velvoitteensa. Tilaajavastuulain edellyttämien selvitysten toimittaminen 
on kaupungin hankintayksikköjen lähettämissä tarjouspyynnöissä ase
tettu tarjoajia sitovaksi ehdottomaksi vaatimukseksi. 

Tilaajavastuulain ohella myös hankintalainsäädäntö tarjoaa hyviä työ
kaluja harmaan talouden torjuntaan. Näistä voidaan mainita esimerk
keinä säännökset, jotka koskevat alihankintaa, hankintasopimuksen 
erityisehtoja, verotukseen liittyviä velvoitteita, ehdokkaiden ja tarjoajien 
valintaa, tarjouksen valintaa sekä poikkeuksellisen alhaisia tarjouksia. 
Helsingin kaupungin tilaajavastuulain mukaisten tOimenpiteiden ja kil
pailuttamisen ohjeistus on riittävä. Yhteistyötä muiden viranomaisten 
kanssa tulee kehittää ja tiivistää. Verohallintoon on perustettu 1.1.2011 
alkaen pysyvä harmaan talouden selvitysyksikkö. Selvitysyksikön teh
tävänä on edistää harmaan talouden torjuntaa tuottamalla ja jakamalla 
tietoa harmaasta taloudesta ja sen torjunnasta. Helsingin kaupungilla 
on yhteistyötä selvitysyksikön kanssa. 

Lisäksi Khs toteaa, että kaupunki on 13.9.2010 esittänyt eduskunnan 
tarkastusvaliokunnalle valiokunnan teettämästä harmaan talouden tor
juntaan liittyviä ilmiöitä ja ongelmia koskevasta tutkimuksesta antamas
saan lausunnossa, että monet harmaan talouden torjuntaan liittyvät 
ongelmat liittyvät nykyiseen lainsäädäntöön. Esimerkkinä tästä on vero
lainsäädännön salassapitosäännökset, jotka estävät verottajaa toimit
tamasta kaupungille tietoja niistä yrityksistä, jotka ovat jääneet verotta
jan seulaan kaupungin verottajalle toimittamien ostolaskutietojen perus
teella. Yrityskohtaisten tietojen saanti verottajalta mahdollistaisi kau
pungille pidättäytymisen kaupallisesta yhteistyöstä sellaisten yritysten 
kanssa, jotka eivät ole täyttäneet lakisääteisiä velvoitteitaan. Yhteistyö 
olisi mahdollista vasta, kun yhteiskunnalliset velvoitteet on hoidettu 
kuntoon. Lausunnossaan kaupunki esitti pikaisiin lainsäädäntötoimiin 
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ryhtymistä. Khs toteaa, että se päätti 17.1.2011 (§ 39) myös lähettää 
esityksen valtiovarainministeriölle verolainsäädännön asianomaisten 
säännösten pikaiseksi muuttamiseksi niin, että yrityskohtaisten verotus
tietojen luovuttaminen olisi mahdollista viranomaisina ja veronsaajina 
toimiville kunnille. 

Lopuksi Khs ilmoittaa, että sen toimesta tuodaan Kvston käsiteltäväksi 
kevätkauden aikana kokonaisselvitys harmaan talouden ilmiöistä ja 
vaikutuksista kaupunkikonsernissa sekä toimenpiteistä, joihin kaupunki 
on ryhtynyt harmaan talouden torjumiseksi. 

Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

(Kj I Anne Pyylampi, puh. 31036390) 
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MOTION AV LEDAMOTEN JAN D. OKER-BLOM OM TIDPUNKTEN 
FÖR FULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDEN 

Stge 3.11.2010, ärende 4 
Stn 2010-2050 

Motionen Iyder såsom följer: 

"Föreslår härmed att fullmäktige alltid skulle sammanträda kl. 18 för att 
underlätta deltagandet för medlemmar som har ett vanligt arbete. Det 
är oberoende svårt att förutse eiler påverka längden av fullmäktiges 
möten och är även således onödigt." 

Stn konstaterar att det i 54 § 1 mom. i kommunallagen anges att full
mäktige sammanträder vid de tider som fullmäktige beslutat och även 
när fullmäktiges ordförande anser det vara påkallat. I 54 § 2 mom. an
ges det att fullmäktige också ska sammankallas när kommunstyrelsen 
eiler minst en fjärdedel av fullmäktigeledamöterna begär det för be
handlingen av ett visst ärende. 

Stge fattade 22.9.2010 beslut om sammanträdestiderna år 2011. Sam
tidigt beslutade Stge att ordföranden, efter att ha diskuterat saken med 
vice ordförandena, kan besluta inställa sammanträdet på grund av att 
ärendena är få eiler av någon annan särskild orsak. Dessutom kan ord
föranden i samma ordning ändra tidpunkten för ett sammanträde under 
den fastslagna sammanträdesdagen. Ändringarna meddelas minst en 
vecka före sammanträdet. 

Stn anser det ovanstående utgöra en tillräcklig utredning i saken. 

(Kj / Tiina Teppo, puh. 310 36018) 
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10 
VT JAN D. OKER-BLOMIN ALOITE VALTUUSTOKOKOUSTEN ALKAMIS
AJANKOHDASTA 

Kvsto 3.11.2010, asia 4 
Khs 2010-2050 

Aloitteentekijä mainitsee aloitteessaan, joka suomennettuna sisältää 
seuraavaa: 

Esitän täten, että valtuusto aina kokoontuisi klo 18, jotta tavallisessa 
työssä olevien jäsenten osallistuminen helpottuisi. Joka tapauksessa 
on vaikea ennakoida valtuustokokousten pituuksia tai vaikuttaa niihin, 
ja tämä on sen takia myös tarpeetonta. 

Khs toteaa, että Kuntalain 54 §:n 1 momentin mukaan valtuusto ko
koontuu päättäminään aikoina ja myös silloin, kun valtuuston puheen
johtaja katsoo sen tarpeelliseksi. Mainitun pykälän 2 momentin mukaan 
valtuusto on kutsuttava koolle myös kunnanhallituksen tai vähintään 
neljäsosan valtuutetuista sitä pyytäessä ilmoittamansa asian käsittelyä 
varten. 

Kaupunginvaltuusto päätti 22.9.2010 vuoden 2011 kokousajoista. Sa
malla kaupunginvaltuusto päätti, että puheenjohtaja voi varapuheenjoh
tajien kanssa neuvoteltuaan, asioiden vähäisen määrän tai muun erityi
sen syyn takia peruuttaa kokouksen. Lisäksi puheenjohtaja voi samas
sa järjestyksessä muuttaa kokouksen alkamisaikaa päätettynä kokous
päivänä. Muutoksista ilmoitetaan vähintään viikkoa ennen kokousta. 

Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

(Kj I Tiina Teppo, puh. 31036018) 
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vr KIMMO HELlSTÖN JA 16 MUUN VALTUUTETUN ALOITE RAVINTO
LOIDEN ULKOTERASSIEN AUKIOLOAJOISTA 

Kvsto 25.11.2009, asia 5 
Kvsto 26.8.2009, asia 44 
Khs 2009-1 797 

Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 

"Kaupunkilaiselämän ja -kulttuurin näkökulmasta on masentavaa, että 
kaupungin katualueilla olevat ravintolaterassit suljetaan jo kello 22. 

Terassien myöhäisempi aukrolo on osa kaupunkilaisten yhteisöllisyyttä 
sekä elävää kaupunkia. Myös nykyisen tupakkalain seurauksena teras
seilla on joka tapauksessa ravintola-asiakkaita koko ravintolan aukiolo
ajan. 

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että kaupungin katualueilla si
jaitsevat ravintolaterassit voisivat olla auki koko ravintolan aukioloajan 
tai ainakin myöhempään kuin klo 22 asti." 

Khs toteaa, että aloite on ollut kerran aikaisemmin käsiteltävänä. Kvsto 
päätti 25.11.2009 (asia 5) palauttaa aloitteen uudelleen valmisteltavak
si siten, että kaupunginhallitus selvittää millä edellytyksillä Helsingissä 
ravintoloiden ulkotarjoilualueiden anniskeluaikaa voitaisiin jatkaa kello 
22:n jälkeen. 

Khn esitys oli tuolloin seuraava: 

Khs toteaa, että ulkotarjoilualueen anniskeluluvan myöntää 
hakemuksesta Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvon
takeskus tai Etelä-Suomen lääninhallitus. Lääninhallitus on 
pääsääntöisesti rajoittanut ulkotarjoilualueiden anniskelu
aikaa kello 22.00 asti jos on ollut ilmeistä. että anniskelusta 
aiheutuu haittoja ja häiriöitä ympäristön asukkaille. Myös 
poliisi on edellyttänyt anniskelulupalausunnoissaan asuin
huoneistojen läheisyydessä olevien ulkoanniskelupaikko
jen sulkemista viimeistään kello 22.00. 

Kiinteistöviraston tilakeskuksen halli- ja ulkomyyntiyksikkö 
on viimeksi vuonna 2006 tiedustellut Etelä-Suomen läänin
hallituksen, Helsingin kihlakunnan poliisilaitoksen, Sosiaali
ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen ja ympäristö
keskuksen kantoja siihen, että ulkotarjoilualueiden aukiolo
aikaa jatkettaisiin kello 23.00 saakka niissä paikoissa, jois
sa se on rajoitettu kello 22:een. Tuolloin kannanotot olivat 
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kielteisiä, mm. mainittujen tahojen saaman asukaspalaut
teen ja valituksien vuoksi, ja kiinteistölautakunta totesi, ett
ei edellytyksiä aukioloaikojen muuttamiselle ollut. Kiinteis
töviraston tilakeskuksen mukaan kannat eivät ole muuttu
neet. Uuden tupakkalain seurauksena tupakointi on siirty
nyt ravintoloiden ulkopuolelle kadulle terassien aukiolo
ajoista riippumatta. Tilanteen myötä mainituille viranomai
sille tulee entistä enemmän yhteydenottoja ympäristön 
asukkaiden kokemasta häiriöstä. Näin ollen on syytä olet
taa, että edellytykset ulkotarjoilualueiden aukioloaikojen 
muuttamiselle eivät ole tässä vaiheessa parantuneet. 

Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

Khs toteaa, että kiinteistölautakunta on 21.9.2010 antanut asiasta uu
den lausunnon, joka on liitteenä 12. 

Khs päätti 15.11.2010 palauttaa uudelleen valmisteltavaksi aloitevasta
uksen, jossa Khs totesi, että Khs yhtyy kiinteistölautakunnan lausun
nossa mainittuun eikä pidä nykyisten ohjeiden muuttamista tarpeellise
na. 

Nykyisellään terassien osalta noudatetaan kiinteistölautakunnan vuon
na 2004 hyväksymää ohjetta ulkotarjoilualueista, jossa ulkotarjoilutoi
minta on rajattu klo 22:een, mikäli ulkotarjoilualue sijaitsee asuintalo
huoneiston yhteydessä tai sen välittömässä läheisyydessä on asuin
huoneistoja. Myös Valviran (sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi
rasto) ohjeistuksesta käy ilmi, että jos ravintolan läheisyydessä on 
asukkaita, on terassin päivittäinen anniskeluaika usein rajattu päätty
mään viimeistään kello 22 lähiympäristön asumisrauhan vuoksi. Annis
keluluvista ja niiden ehdoista, mm. anniskeluajasta, päättävät aluehal
lintovirastot poliisia kuultuaan. Anniskelulupa voidaan jättää myöntä
mättä tai lupaviranomainen voi rajoittaa anniskeluaikaa, anniskeltavien 
alkoholijuomien lajeja tai asiakaspaikkojen lukumäärää taikka asettaa 
anniskelun valvonnan ja järjestyksenpidon kannalta tarpeellisia ehtoja 
mm., jos anniskelupaikan sijainti on sellainen, että lupaviranomaisella 
on saatujen selvitysten ja lausuntojen perusteella syytä epäillä, että 
anniskelutoiminnasta aiheutuu asuinympäristölIe, yleiselle järjestykselle 
ja turvallisuudelle tai yhdyskunnan palveluilie ja toiminnoille häiriöitä tai 
muita kielteisiä seurauksia. Näin ollen kaupunki ulkoterassien vuok
ranantajana ei yksin voi vaikuttaa terassien aukioloaikoihin. 

Khs toteaa, että ulkoterassien luvat siirtyivät 1.1.2011 lukien kiinteistö
virastosta rakennusvirastoon samassa yhteydessä kuin muutkin luvat 
kaupallisten tilaisuuksien järjestämiseen katu- ja muilla yleisillä alueilla. 
Rakennusvirasto selvittää vuoden 2011 aikana nykyisten terassien au
kioloaikoja (terassilupia on noin 500 kpl) sekä yhteistyössä aluehallin
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toviraston, ympäristökeskuksen ja Helsingin poliisilaitoksen kanssa si�
tä, onko mahdollisuuksia aukioloaikojen jatkamiseen.� 

Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.� 

(Ryj I Kristiina Matikainen, puh. 310 36035)� 
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VT KATI VIERIKON JA 14 MUUN VALTUUTETUN ALOITE KAUPUNKILAISTEN 
YMPÄRISTÖHAVAINTOJEN KERAAMISESTÄ YHTEISEEN KÄYTTÖÖN 

Kvsto 16.6.2010, asia 19 
Khs 2010-1225 

Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 

"Helsinkiläiset ovat itse ympäristönsä asiantuntijoita: He havaitsevat ja 
mielellään kertoisivatkin, jos tiet pölisevät kovasti, melu häiritsee hiljai
sinakin tunteina, roskat ja autonromut ovat levällään tai katurakennel
mat rikki. Valitettavasti ilmoittelu jää usein tekemättä, koska ej ole käy
tettävissä selkeää ja yksinkertaista, nykyisiä mobiiliviestintä- ja nettiyh
teisöjä hyödyntäviä keinoja toimittaa tieto perille nopeasti. 

Kaupunki voisi ylläpitää yhteistä keskitettyä palvelua, johon kerättäisiin 
"yhden luukun periaatteella" kaupunkilaisten tekemiä ympäristöhavain
toja. Pienellä neuvonnalla ympäristön havainnointia harrastavat voisivat 
tuottaa hallinnolIekin käyttökelpoista tietoa esim. vieraslajien leviämi
sestä luontoon, leväesiintymistä rannikoillamme tai hulevesiongelmista 
kaduilla. Vapaaehtoisvoimin olisi mahdollista suorittaa myös yksinker
taisia mittauksia, joiden avulla viranomaisten ammattilaislaitteillaan te
kemien havaintojen tekemistä voitaisiin tukea ja suunnata oikeaan ai
kaan ja paikkaan. Raja-arvojen ylittymisen toteaminen mittaamalla 
yms. virallinen valvonta jäisi kuitenkin viranomaisten vastuulle. 

Kaupungin tuottaman "raakamateriaalin" tietokantaan voitaisiin - käyt
töehtojen mukaisesti, yksityisyydensuojaa kunnioittaen ja pahimmat 
väärinkäytökset suodattaen - avata yhteys paitsi kaupungin hallinnolle, 
myös yrityksille, yhdistyksille, tutkijoille ja tiedotusvälineille havaintotie
don jalostamiseksi hyödyllisiksi ja kiinnostaviksi tietopalveluiksi. Va
paasti saatavilla oleva julkinen havaintotieto kasvattaisi paitsi yritys- ja 
harrastustoimintaa, myös kaupunkilaisten sitoutumisen ja vaikuttami
sen mahdollisuuden tunnetta kotiseutunsa asioihin," 

Aloitteesta on saatu 20.9.2010 ympäristölautakunnan, 1.10.2010 ra
kennuslautakunnan, 14.10.2010 talous- ja suunnittelukeskuksen sekä 
15.11.2010 yleisten töiden lautakunnan lausunnot, jotka ovat Iiitteinä 
13-16. 

Khs toteaa, että Helsingin kaupunki tarjoaa tällä hetkellä erilaisten pa
lautteiden, kommenttien ja havaintojen lähettämiseksi www-Iomakkeita 
ja sähköpostiosoitteita virastojen sivuilla. Karttapohjainen toimipiste
kohtainen palautekanava on toteutettu tällä hetkellä palvelukartalla 
(www.hel.fi/palvelukartta). Lisäksi kaupungilla on jo nyt käytössään 
Kerrokartalla-kyselyalusta (http://kerrokartalla.hel.fi/), jolla voi toteuttaa 
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ja julkaista teemoitettuja karttapohjaisia kyselyitä. Kuntalaiset voivat 
palvelussa merkitä kommenttinsa kartalle, liittää kommentin yhteyteen 
kuvan ja kommentoida muiden merkintöjä. Myös virkamiehet voivat 
osallistua keskusteluun. Kerrokartalla soveltuu myös pitempiaikaiseen 
käyttöön esimerkiksi aloitteessa kuvattujen ympäristöä koskevien ha
vaintojen ilmoittamiseen. 

Kattava palautteen vastaanotto- ja käsittelyjärjestelmä takaa sen, että 
eri kanavien - myös karttapohjaisten ja mobiililaitteiden - kautta tuleva 
palaute voidaan käsitellä, hyödyntää ja jakaa tehokkaasti. Yhtenäisen 
kaupungin kattavan palautejärjestelmän suunnittelu on käynnistynyt ta
lous- ja suunnittelukeskuksen tietotekniikkaosastolla. Tavoitteena on, 
että vuoden 2011 aikana päästään pilotoimaan palautejärjestelmää 
useissa virastoissa. Palautejärjestelmään liittyy tietovaraston rakenta
minen. Tänne kertynyttä palautetietoa - myös eri tyyppisiä havaintoja 
voi jatkossa viedä muihinkin järjestelmiin tarkasteltaviksi ja hyödynnet
täväksi sovitulla tavalla. 

Suunnitteilla oleva palautejärjestelmä yhdistettynä karttapohjaisiin 
kommenttialustoihin mahdollistaa aloitteen kuvaaman ympäristöhavain
tojen ja muiden kommenttien ja havaintojen hyödyntämisen. Myös mo
biililaitteiden käyttömahdollisuus palautteiden annossa ja havaintojen 
ilmoittamisessa tutkitaan. 

Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

(Ryj I Erja Saarinen. puh. 310 36102) 
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VT LAURA KOLBEN JA 13 MUUN VALTUUTETUN ALOITE KESKUSTA
ALUEEN KATUOPASTEISTA 

Kvsto 23.6.2010, asia 10 
Khs 2010-1283 

Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 

"Viime aikoina Helsinki on noussut esiin matkailukaupunkina, joka on 
herättänyt lisääntynyttä mielenkiintoa maailmalla. Helsinki on nosta
massa profiiliaan kaupunkikohteena, jolle ominaisina piirteinä nähdään 
muotoilu, arkkitehtuuri, kaupunkia reunustava saaristo sekä ystävälliset 
ihmiset. Kaupunki ta~oaa matkailijalle laatua erityisesti kulttuurin toi
minnoissa. 

Historialliset siteet Venäjään ja aikakauden moniin museoihin ja muis
tomerkkeihin koetaan erityisen mielenkiintoisena. UNESCOn maail
manperintökohteiden listalla oleva Suomenlinna ja Senaatintori toimivat 
esimerkkinä Suomen yhteisestä menneisyydestä itänaapurinsa kanssa. 
Helsingin keskustan palveluiden ja matkailukohteiden tulisikin erottau
tua ja erikoistua ja niiden saavutettavuutta olisi parannettava. Kaupun
gin keskustan pitäisi olla kulttuuri- ja matkailupalvelutarjonnaltaan tilaa, 
josta olisi helppoa löytää elämyksiä ja nautintoja. 

Useissa eurooppalaisissa suurkaupungeissa on erinomainen katukylti
tys, jossa opastetaan löytämään matkailulliset pääkohteet, museot ja 
galleriat, asemat ja torit. Helsingistä sellaiset puuttuvat täysin. Matkaili
joiden opastus on Helsingissä lapsenkengissä. Kesäisin Helsinki Ex
pert tarjoaa 27 eri kielellä palvelevia oppaita. Silti harva se päivä me 
helsinkiläiset saamme opastaa kartta kädessä keskustan kadulla har
hailevia turisteja löytämään kohteensa. 

Edellä olevan johdosta esitän kunnioittavasti, että Helsingin kaupunki 
ryhtyisi välittömästi toimenpiteisiin, joilla kaupungin keskusta-alueelle 
saataisiin kunnolliset katuopasteet helpottaman koti- ja ulkomaisten 
matkailijoiden liikkumista." 

Aloitteesta on saatu 22.9.2010 yleisten töiden lautakunnan, 11.10.2010 
kaupunkisuunnittelulautakunnan ja 29.10.2010 talous- ja suunnittelu
keskuksen lausunnot, jotka ovat liitteinä 17-19. 

Khs viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että opastusjärjestelmän 
suunnittelu on vireillä osana Helsinki 200 vuotta pääkaupunkina -juhla
vuoden ohjelmaa. Juhlavuonna 2012 toteutetaan opastepilotti Unionin
kadun ja torikortteJeiden alueella. Koko kaupungin opastejärjestelmän 
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yhtenäistäminen tapahtuu pilotista saatujen kokemusten jälkeen tulevi�
na vuosina.� 

Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.� 

(Ryj / Kristiina Matikainen, puh. 31036035)� 
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VT TUULI KOUSAN JA 15 MUUN VALTUUTETUN ALOITE ISON ROOBERTIN
KADUN VIIHTYISYYDEN PARANTAMISESTA 

Kvsto 25.8.2010, asia 15 
Khs 2010-1548 

Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 

"Iso Roobertinkatu on yksi Helsingin harvoista kävelykaduista ja sellai
sena arvokas. Vilkkaan kadun varrella toimii monia pieniä ja aktiivisia 
yrityksiä, joiden tärkeimpiin toimintaedellytyksiin kuuluu riittävä asia
kasvirta. Kävelykatu itsessään on kuitenkin kolkko ja jatkuvasti täynnä 
huoltoliikennettä sekä luvattomasti pysäköityjä autoja. Kadun yleisilme 
on paikoin kroonisesti siivoton. 

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että kaupunki selvittää kuinka 
Ison Roobertinkadun viihtyisyyttä, koko kadun kattavaa siisteyttä ja 
huoltoliikenteen järjestelyjä voitaisiin parantaa yhteistyössä kadun yrit
täjien ja asukkaiden kanssa. Emme toivo laajamittaisia katutöitä, vaan 
selvitystä muun muassa mahdollisuudesta järjestää siivous keskitetysti, 
tukea yrittäjien mahdollisuutta järjestää yhteisiä tapahtumia ja hankkia 
kadulle esimerkiksi siirreltäviä istutuksia, uusia kalusteita sekä huoltolii
kennettä sääteleviä ajoportteja. Edellytämme, että prosessissa konsul
toidaan sekä kiinteistöjen omistajia että kivijalkaliikkeiden yrittäjiä." 

Aloitteesta on saatu 21.10.2010 yleisten töiden lautakunnan ja 
4.11.2010 kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunnot, jotka ovat liit
teinä 20 ja 21. 

Khs viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että Ison Roobertinkadun 
perusparannusta on suunniteltu. mutta perusparannuksen toteutus ei 
taloudellisista syistä ole rakennusviraston lähivuosien suunnitelmissa. 
Perusparannuksen yhteydessä on tarkoitus toteuttaa laitonta ajoa es
tävät pollarit. 

Pysäköinninvalvontaa kadulla tehostetaan, ja yhteistyötä kiinteistöjen 
kanssa voidaan lisätä nykyisestä. Kaupunki huolehtii jo nyt kadun kes
kiosan aurauksesta kiinteistöjen sijasta. 

Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

(Ryj I Kristiina Matikainen, puh. 310 36035) 
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vr ANTII VUORELAN ALOITE JUNA-ASEMIEN JA METRO.JEN HISSIEN 
TURVALLISUUDEN PARANTAMISESTA 

Kvsto 25.8.2010, asia 16 
Khs 2010-1542 

Aloitteentekijä mainitsee aloitteessaan seuraavaa: 

"Nainen jäi hissiin vuorokaudeksi Tapanilan asemalla vuonna 2010. 
Hän ei saanut ajoissa apua, koska hissin turvajärjestelmät olivat puut
teelliset. Nainen painoi hississä hätänappia, mutta apua ei silti saatu 
paikalle edes samana päivänä. Joukkoliikennettä tulee voida käyttää 
turvallisesti ympäri vuoden. Osa matkustajista joutuu käyttämään aina 
asemien hissejä. Esimerkiksi pyörätuolia käyttäville matkustajille hissit 
ovat ainoa vaihtoehto. Myös lastenvaunujen kanssa matkustavat joutu
vat käyttämään aina hissejä. Asemien hissit ovat siksi olennainen osa 
joukkoliikennejärjestelmää ja hissejä tulee voida käyttää turvallisesti 
ympäri vuoden. 

Esitän, että kaikkien Helsingin juna-asemien ja metroasemien hissit va
rustetaan sellaisilla turvajärjestelmillä, että apua saadaan häiriötilan
teessa riittävän nopeasti paikalle ympäri vuoden jokaisena päivänä. 
Esitän, että Tapanilan aseman hissin turvajärjestelmät päivitetään ensi 
tilassa. Lisäksi esitän, että hissien puhtaanapitoa parannetaan nykyi
sestä." 

Aloitteesta on saatu 25.10.2010 liikennelaitoksen johtokunnan, 
9.9.2010 liikenneviraston ja 1.11.2010 VR:n lausunnot, jotka ovat liit
teinä 22-24. 

Khs viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että HKL:n omistamien ju
na-asemien (Pohjois-Haagan ja Kannelmäen asemat) hissit on varus
tettu hälytysnapilla. Hälytys menee tekniseen valvomoon, joka on auki 
vuorokauden ympäri joka päivä. Myös liikenneviraston vastuulla olevat 
hissit varustetaan hälytysjärjestelmällä. 

Hissit siivotaan päivittäin, ja lisäsiivous tehdään kahdesti viikossa tai 
tarvittaessa. 

Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

(Ryj / Kristiina Matikainen, puh. 31036035) 
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VT ARJA KARHUVAARAN JA 2 MUUN VALTUUTETUN ALOITE PUISTO
ISÄNTIEN JA -EMÄNTIEN PALKKAAMISESTA 

Kvsto 8.9.2010, asia 19 
Khs 2010-1634 

Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 

"Etelä-Helsingin ja ranta-alueiden puistot ovat suosittuja vapaa-ajan
viettopaikkoja, varsinkin kesäisin. 

Puistot ovat myös ympäröivien talojen asukkaiden piha-alueita, lasten 
leikkipaikkoja ja - ikävä kyllä - myös päihteiden käyttäjien oleskelualu
eita. 

Yksi näistä suosituista puistoista on Sinebrykoffin puisto, jota ympäröi
vät talot ja niiden asukkaat kärsivät roskaamisesta, ilkivallasta ja ympä
rivuorokautisesta meluhäiriöstä. 

Puisto ei myöskään anna hyvää kuvaa ulospäin kaupungin viheraluei
den hoidosta. 

Me valtuutetut ehdotammekin, että kaupunki palkkaa, vaikka työllisyys
töinä, puistoisäntiä ja -emäntiä näkyvään vartiotehtävään suosituimmil
le puistoalueille. 

Toiminta voitaisiin aloittaa kokeiluna jo ensi keväänä, arvioida vaikutta
vuus siisteyteen ja kotirauhahäiriöintiin ja myöhemmin kenties vakinais
taa toimintana." 

Aloitteesta on saatu 25.11.2010 yleisten töiden lautakunnan lausunto, 
joka on liitteenä 25. 

Khs viittaa saatuun lausuntoon ja toteaa, että rakennusvirasto kokeili 
puistovahtitoimintaa muutaman kesäkauden ajan noin kymmenen vuot
ta sitten. Vaikka asukkailta saatu palaute oli positiivista, puistovahtitoi
mintakokeilu päättyi vuonna 2001. Toimintaa ei koettu tarkoituksenmu
kaiseksi, koska puistovahdeilta puuttui toimivalta ja todelliset mahdolli
suudet puuttua puistoissa havaittuihin häiriöihin ja ilkivallan- ja vahin
gontekojen ehkäisyyn. Puistoissa tapahtuvan häiriökäyttäytymisen val
vonta kuuluu poliisille. Vartiointipalvelujen osto puistoihin edellyttäisi 
poliisin lupaa. 

Yleisten töiden lautakunnan lausunnon mukaan puistovahteja tarvittai
siin vähintään kymmenen, jotta he näkyisivät ja ehtisivät valvoa alueita. 
Kustannuksia kesäkauden aikaisesta kymmenen henkilön työpanok
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sesta kertyisi arviolta 300000--400000 euroa vuodessa. Toimivallan 
saaminen puistovahdeille edellyttäisi lainmuutosta. 

Khs toteaa, että kaupunginjohtajan 19.5.2010 asettama työryhmä sel
vittää parhaillaan rakennus- ja ympäristötoimen apulaiskaupunginjohta
jan johdolla roskaamisen kuriin saamiseksi tarvittavia keinoja. Työryh
män ehdotukset valmistuvat 2010 alkupuolella. 

Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

(Ryj I Kristiina Matikainen, puh. 31036035) 
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VT JAANA PELKOSEN ALOITE LAITIOMASTA ULKOMAINONNASTA 

Kvsto 8.9.2010, asia 26 
Khs 2010-1627 

Aloitteentekijä mainitsee aloitteessaan seuraavaa: 

"Entistä monipuolisempi ulkomainonta koettelee Helsingissä säännös
ten rajoja. Kaupunki on täynnä niin suuria kuin pieniäkin luvattomia 
mainoksia. Esimerkiksi erilaiset Iiikutettavat mainostelineet sekä raken
nusten julkisivuille ja rakennustelineille levitettävät jättilakanat ovat 
yleistyneet katukuvassa. 

Kaupunki joutuu vääntämään jatkuvasti mainostajien kanssa muun 
muassa siitä, missä, miten ja milloin mainoksia saa laittaa esille. Vää
rinkäytöksiä tehdään usein tahallaan. Toimenpidelupaa mainokselle ei 
haeta, koska sitä ei voitaisikaan myöntää. 129 euron kehotusmaksu on 
sen verran pieni, ettei se luvattoman mainostajan toimintaa juuri hait
taa. Mainos otetaan pois, mutta laitetaan taas takaisin. 

Tilanne luultavasti saataisiin kuriin, jos sääntöjen rikkomisesta tulisi 
tuntuvat sakot. 

Täten esitän, että Helsingin kaupunki ryhtyy toimiin kehotusmaksun/ 
sakon korottamiseksi." 

Aloitteesta on saatu 3.1.2011 rakennusviraston ja 11.1.2011 rakennus
valvontaviraston lausunnot, jotka ovat liitteinä 26 ja 27. 

Khs viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että mainontaa säätelevät 
järjestyslaki sekä maankäyttö- ja rakennuslaki ja sen nojalla annetut 
säädökset ja määräykset. Järjestyslaki kieltää vaaraa aiheuttavien 
mainosten asettamisen yleisille paikoille. Järjestyslain valvonta kuuluu 
poliisille. 

Tietyt mainostoimenpiteet vaativat maankäyttö- ja rakennusasetuksen 
mukaan rakennusvalvontaviranomaisen luvan. Rakennusvalvontaviras
to on antanut useita ulkomainontaan liittyviä rakentamistapaohjeita, joil
la ohjataan mainosten sijoittelua. Pysyväisluonteisten rakenneimien ja 
laitteiden sijoittaminen maa-alueille vaatii toimenpideluvan lisäksi 
maanomistajan suostumuksen. Pieniltä, korkeintaan 600 x 600 mm 
suuruisilta mainoslaitteilta, jotka asennetaan välittömästi huoneiston 
näyteikkunan viereen tai yläpuolelle julkisivua vasten kohtisuorassa, ei 
vaadita toimenpidelupaa. Sama koskee rakennuksen 1. kerroksen jul
kisivun pintaan kiinnitettävän korkeintaan 400 x 600 mm suuruisen kil
ven asentamista sekä rakennuksen 1. kerroksen huoneiston näyteik
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kunoiden ja oven yläpuolelle sijoitettavien, suorien ja sivulta auki olevi
en markiisien asentamista. Myös työmaamaatelineisiin (ns. huputus) si
joitettava mainonta on jätetty luvanvaraisuuden ulkopuolelle. Poikkeuk
sena ovat kuitenkin suojellut ja historiallisesti arvokkaat ympäristöt. 

Nykyinen lainsäädäntö ei anna kaupungille mahdollisuutta sakottaa lu
vattomasti asetetusta tai lupapäätöksen vastaisesta mainoksesta. Ra
kennusvalvontaviranomainen voi puuttua asiaan antamalla mainoslait
teen asettajalle kehotuksen poistaa mainos ja käynnistämällä velvoite
menettelyn, mikäli kehotusta ei noudateta. Maankäyttö- ja rakennuslain 
145 §:n mukaan luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen 
suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomais
tehtävistä kunnalle maksun, jonka perusteet määrätään kunnan hyväk
symässä taksassa. 

Helsingin rakennusvalvontataksan mukaan kirjallisesta kehotuksesta ja 
määräyksestä voidaan määrätä 141-281 euron käsittelymaksu riippuen 
käsittelyyn kuluneesta työmäärästä. Luvattomastakaan toimesta mää
rättävä korotettu maksu ei kuitenkaan ole eikä lainsäädännön mukaan 
voi olla rangaistus tai sakko. 

Luvattomiin mainoksiin on käytännössä puututtu pääasiassa rakennus
valvontaviraston tekemiin satunnaisiin valvontatoimiin. Poliisin ja ra
kennusvalvontaviranomaisen yhteisiä valvontaiskuja on myös järjestet
ty. 

Khs toteaa, että tilapäisten ja liikuteltavien mainosten, jalankulua hait
taavien esteiden, kuten mainostelineiden yms. sijoittelua koskevien pe
riaatteiden ja ohjeistuksen tarkistamista varten on tarkoitus perustaa 
työryhmä. 

Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

(Ryj I Kristiina Matikainen, puh. 31036035) 
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VT MAIJA ANTIILAN JA 7 MUUN VALTUUTETUN ALOITE KATUTÖiDEN 
SUUNNITrELUSTA 

Kvsto 22.9.2010, asia 11 
Khs 2010-1717 

Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 

"Vartti-lehti 15.9.2010 kirjoitti 'Asfalttihölmöilyt jatkuvat. Keskenään kil
pailevat teleoperaattorit eivät tahdo mahtua samaan monttuun,' Asiasta 
kärsivät helsinkiläiset, jotka joutuvat sietämään jatkuvaa katujen auki 
repimistä ja työmaita. 

Jutusta saa mielikuvan, että kaupunki seisoo suurin piirtein 'tumput 
suorina' ja antaa hölmöilyn jatkua. Näin ei voi jatkua. Kaupunki myön
tää rakennusluvat ja kaupungin pitää edellyttää, että yhteen monttuun 
tehdään samanaikaisesti kaikki tarvittavat työt. Kaupungin ei pidä antaa 
jatkuvia uusia lupia katujen auki repimiseen vain eri kilpailijoiden eripu
ran takia. 

Helsinki, etenkin kaupungin keskusta, on ollut viimeisten vuosien aika
na yhtä isoa rakennustyömaata. Suur; vaara on, että sama tahti jatkuu, 
ellei työmaiden lupakäytäntöihin ja työmaiden kestoihin saada uutta 
tolkkua! 

Kaupungin pitäisi lupia myöntäessään edellyttää muutamia asioita. 

1� Katutyöt ja muu rakentaminen on tehtävä nykyistä parem
min asukkaiden ehdoilla. 

2� Katujen, teiden ja yleisten alueiden auki repimisen lupia 
myönnettäessä on kaikkien siihen paikkaan rakentamista 
haluavien oltava mukana. 

3� Rakentamisen aikatauluja on Iyhennettävä. 

Allekirjoittaneet valtuutetut esittävät, että helsinkiläisten jatkuvan ka
tusekasorron sietokyvyn parantamiseksi kaupunki laatii entistä tiukem
mat pelisäännöt, missä pakotetaan samaan paikkaan rakentamista ha
luavat toimijat yhteistyöhön niin, että samaa paikkaa ei avata välittö
mästi uudelleen. Paikan uudelleen avaamiselle pitäisi olla jokin 'rauhoi
tusaika'. Rakentamisaikojen Iyhentämiseksi pitäisi rakennuttajilta edel
lyttää nykyistä pitempiä ja tehokkaampia työpäiviä. Nyt työmaat seiso
vat tyhjinä pitkiä aikoja. Työajoista ja niiden pituudesta pitäisi kaupun
gilla olla tiukat määräykset. Vuoden 2012 kaupunkirakentamisen ilme 
pitäisi suunnitella välittömästi." 
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Aloitteesta on saatu 15.11.2010 rakennuslautakunnan, 19.11.2010 
Helsingin Energian johtokunnan ja 10.12.2010 yleisten töiden lauta
kunnan lausunnot, jotka ovat liitteinä 28-30. 

Khs viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että aloitteessa esitettyä 
yhteismenettelyä yhdyskuntateknisten verkostojen omistajien kesken 
on kehitetty viime vuosina. Kaupungin omien virastojen ja liikelaitosten 
suorittamien katutöiden nopeuttamiseksi on tehty 2008 yhteistä kunnal
listeknistä työmaata koskeva sopimus, jonka perusteella hankkeet oh
jelmoidaan, suunnitellaan ja toteutetaan. 

Kaupungin on lain mukaan sallittava yhdyskuntaa tai kiinteistöä palve
levan johdon sijoittamisen katualueelle. Lainsäädäntö ei näin ollen an
na mahdollisuutta kieltää kadun avaamista eikä mahdollista usean toi
mijan pakottamista yhteistyöhön aloitteessa esitetyllä tavalla. Käytän
nössä katutöihin ryhtymistä pyritäänkin säätelemään edistämällä eri 
osapuolten yhteistoimintaa. 

Rakennusvirasto on kehittämässä kaikkien verkostonomistajien yhteis
tä hankerekisteriä, jonka avulla suunnitteilla olevat työt voitaisiin nykyis
tä paremmin sovittaa yhteen. Lisäksi rakennusvirasto selvittää mahdol
lisuuksia nykyistä ankarammilla työkohteen ennalleen palauttamista 
koskevilla vaatimuksilla rauhoittaa valmistuneita katuosuuksia. Myös 
työkohteiden tärkeysluokitteluun niistä aiheutuvien haittojen kannalta 
sekä töiden kestoon kiinnitetään huomiota. 

Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

(Ryj I Kristiina Matikainen, puh. 310 36035) 
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VT THOMAS WALLGRENIN JA 10 MUUN VALTUUTETUN ALOITE YKSITYIS
AUTOILUN VÄHENTÄMISESTÄ 

Kvsto 22.9.2010, asia 13 
Khs 2010-1711 

Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 

"Yksityisautoilusta on vakavaa haittaa ympäristölle ja terveydelle. Hel
singin kaltaisessa kaupungissa yksityisautoilun radikaali vähentäminen 
on toivottavaa ja järkevää, edellyttäen että joukkoliikennettä vastaavasti 
kehitetään. 

Esitämme siksi, että Helsinki laatii ohjelman yksityisautoilun supistami
sesta kaupungin alueella alle kymmeneen prosenttiin nykytilanteeseen 
verrattuna vuoteen 2030 mennessä." 

Aloitteesta on saatu 3.12.2010 ympäristölautakunnan, 16.12.2010 
yleisten töiden lautakunnan ja 27.12.2010 kaupunkisuunnittelulauta
kunnan lausunnot, jotka ovat liitteinä 31-33. Liikennelaitos ilmoittaa 
7.10.2010 sopineensa, ettei liikennelaitoksen johtokunta anna asiassa 
lausuntoa. 

Khs viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että kaupungin strategiaoh
jelman 2009-2012 eräänä tavoitteena on liikennejärjestelmän kehittä
minen kestävien liikennemuotojen edistämiseksi. Liikennejärjestelmää 
kehitetään pääosin raideliikenteeseen perustuen, joukkoliikenteen pal
velutasoa nostamalla sekä kävely- ja pyöräilymahdollisuuksia lisäämäl
lä. 

Kaupunki toteuttaa lukuisia ohjelmia, joilla henkilöautoilun haittoja pyri
tään vähentämään sekä lisäämään joukkoliikenteen kulkutapaosuutta. 
Erityisesti vireillä olevassa Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunni
telmatyössä (HLJ 2011) on pitkän aikavälin toimenpiteitä joukkoliiken
teen toimivuuden parantamiseksi. 

Khs ei pidä tarpeellisena erillisen yksityisautoilun vähentämistä koske
van suunnitelman laatimista. 

Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

(Ryj I Kristiina Matikainen, puh. 310 36035) 
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vr PAAVO ARHINMÄEN JA 10 MUUN VALTUUTETUN ALOITE BETONISTEN 
SKEln-IPARKKIEN RAKENTAMISESTA 

Kvsto 22.9.2010, asia 14 
Khs 2010-1712 

Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 

"Helsingin kaupungin skeittiohjelmassa 2010-2014 linjataan, että Hel
sinkiin rakennettaisiin kolme betonista skeittiparkkia. Tällä hetkellä vai
kuttaa siltä, että linjausta ei olla toteuttamassa yhdenkään betonisen 
skeittiparkin osalta. Helsingissä on reilut 10000 skeittaajaa. Tällaiselle 
määrälle pitää kulttuurikaupunki Helsingin tarjota harrastusmahdolli
suuksia. 

Hyvin suunniteltu ja toteutettu betoninen skeittiparkki ei ole vain harras
tepaikka vaan myös arkkitehtonisesti hieno kokonaisuus. Pohjoismaista 
tästä on esimerkkejä mm. Malmössä ja maailmanlaajuisesti Barcelo
nasta Los Angelesiin. 

Lisäksi Helsingissä on huutava pula talviharrastuspaikoista. Kontulan 
skeittihalli toimii jatkuvasti täysin ylikapasiteetilla. Kiireisesti pitäisi alkaa 
suunnitella toista skeittihallia. 

Me aloitteen allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Helsingin kau
punki kiirehtii skeittiohjelmassa Iinjattujen betonisten skeittiparkkien to
teuttamista." 

Aloitteesta on saatu 26.11.2010 nuorisolautakunnan, 8.12.2010 liikun
talautakunnan ja 10.12.2010 yleisten töiden lautakunnan lausunnot, 
jotka ovat liitteinä 34-36. 

Khs viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että Helsingin nykyinen 
skeittipaikkaverkosto (18 skeittipaikkaa ja yksi sisäskeittihalli) on varsin 
kattava. Yleisten töiden lautakunnan hyväksymässä Helsingin skeittioh
jelmassa 2010-2014 on esitetty suuntaviivat uusille skeittihankkeille. 
Tällä hetkellä selvitetään mm. Vuosaaren ja Jätkäsaaren skeittipaikko
ja. Rahoitusta hankkeille ei kuitenkaan ole tällä hetkellä varattuna. 

Khs toteaa, että nykyinen taloudellinen tilanne ei anna mahdollisuuksia 
uuden sisäskeittihallin rakentamiselle kaupungin toimesta. 

Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

(Ryj I Kristiina Matikainen, puh. 31036035) 



21 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS MIETINTÖ LIITE A 45 
HELSINGFORS STADSSTYRELSE BETÄNKANDE BILAGAA 

7.2.2011 

VT SANNA VESI KANSAN ALOITE TAKSIASEMIEN SIISTEYDEN 
PARANTAMISESTA 

Kvsto 6.10.2010, asia 10 
Khs 2010-1846 

Aloitteentekijä mainitsee aloitteessaan seuraavaa: 

"Kymmeniltä Helsingin taksiasemilta puuttuvat roska-astiat ja tuhkaku
pit. Ympäristö on sen näköistä. Taksitolpalla odottavat kyytiään satun
naisesti niin helsinkiläiset kuin kaupungissa vierailevat turistit. 

Helsingin taksiasemat sijaitsevat kaupungin maalla ja kaupunki on jär
jestänyt myös taksiaseman alku- ja loppumerkinnät eli 'tolpan' ja pysä
köintikieltomerkit. Taksiasemien siisteyteen panostamalla voidaan pa
rantaa kaupunkikuvaa täsmäiskulla. 

Me allekirjoittaneet valtuutetut ehdotamme, että kaupungin jokaisen 
taksiaseman siisteyttä parannetaan roska-astialla ja tuhkakupilla." 

Aloitteesta on saatu 25.11.2010 yleisten tÖiden lautakunnan lausunto, 
joka on liitteenä 37. 

Khs viittaa saatuun lausuntoon ja toteaa, että Helsingin kantakaupun
gin alueella jalkakäytävien ja ajoradan osan puhtaanapitovelvoite on 
tonttien omistajilla. Esikaupunkialueella kaupunki on ottanut velvoitteet 
hoitaakseen, mistä tonttien omistajilta peritään vuosittain kadun hoito
maksu. Myös roska-astioiden asentaminen ja tyhjentäminen on tonttien 
omistajien vastuulla. 

Roska-astioiden ja tuhkakuppien sijoittaminen kaupungin toimesta tak
sitolppiin ei ole perusteltua. Savuton Helsinki -ohjelman mukaan yksi 
kaupungin kehittämislinjaus on tehdä tupakointia vähentäviä pysyviä 
ratkaisuja ja käytäntöjä. Rakennusvirasto toteuttaa osaltaan ohjelman 
linjauksia, eikä tuhka-astioiden asentaminen kaupungin hallinnoimille 
alueille ole emo Iinjauksen mukaista. Mikäli roska-astioita halutaan si
joittaa taksitolppiin, tulisi sen tapahtua taksitoiminnan harjoittajien toi
mesta. 

Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

(Ryj I Kristiina Matikainen, puh. 31036035) 
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VT EMMA KARIN JA 49 MUUN VALTUUTETUN ALOITE VOIMASSA
OLEVIEN LUONNONHOITOSUUNNITELMIEN PÄIVITTÄMISESTÄ 
LUMO-OHJELMAN MUKAISIKSI 

Kvsto 20.10.2010, asia 17 
Khs 2010-1941 

Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 

"Kaupunginhallitus hyväksyi 8.2.2010 Helsingin luonnon monimuotoi
suuden turvaamisen toimintaohjelman 2008-2017 (LUMO). Hyväksytyn 
ohjelman on tarkoitus ohjata alue- ja luonnonhoitosuunnitelmia. Sa
massa yhteydessä perustettiin luonnonhoidon asiantuntijatyöryhmä. 

Lukuisille tärkeille luonto- ja virkistysalueille on 2000-luvulla tehty luon
nonhoitosuunnitelmat. Pisimmillään näitä voimassaolevia 'vanhoja' 
luonnonhoitosuunnitelmia tullaan toteuttamaan vuoteen 2019 asti. 
Vanhojen suunnitelmien hakkuuehdotuksia ja hoitoluokkia ei ole val
misteltu LUMO-ohjelmaa noudattaen, eivätkä ne näin ollen kaikilta osin 
vastaa ohjelman tavoitteita. Tämä saattaa johtaa turhiin ristiriitoihin ja 
huonosti harkittuihin toimenpiteisiin. 

Me allekirjoittaneet esitämme, että rakennusvirasto päivittää kaikki en
nen 8.2.2010 hyväksytyt voimassaolevat luonnonhoitosuunnitelmat hoi
toluokkien ja esitettyjen. vielä toteutumattomien metsänhakkuutoimien 
osalta LUMO-ohjelman mukaisiksi. Päivitystyössä tulee hyödyntää 
luonnonhoidon työryhmää." 

Aloitteesta on saatu 16.12.2010 yleisten töiden lautakunnan lausunto, 
joka on liitteenä 38. 

Khs viittaa saatuun lausuntoon ja toteaa, että aloitteessa luonnonhoi
don osalta uudelleen käsiteltäviksi ehdotettuja suunnitelmia on yhteen
sä 22 kappaletta. Rakennusvirasto ja ympäristökeskus yhdessä luon
nonhoidon työryhmän kanssa tarkistavat ja päivittävät näiden suunni
telmien luonnonhoidon osiot vastaamaan LUMO-ohjelman ja luonnon
hoidon linjauksia. 

Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

(Ryj / Kristiina Matikainen, puh. 310 36035) 
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VT TERHI MÄEN JA 12 MUUN VALTUUTETUN ALOITE MYLLYPURON 
METROASEMAN PERUSKORJAUKSESTA 

Kvsto 10.11.2010, asia 18 
Khs 2010-2105 

Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 

"Myllypuron metroaseman peruskorjaus on suunniteltu vuosille 2012
2013 siten, että vuoden 2012 aikana olisi laiturialueen tukimuurien te
keminen, jossa raiteita siirretään kauemmaksi toisistaan ja vuonna 
2013 on varsinainen peruskorjaus. Samassa yhteydessä laiturialuetta 
lyhennetään automaattimetron pituutta vastaavaksi. 

Edellä olevan johdosta esitän, että Helsingin kaupunki suunnittelee 
metroaseman peruskorjauksen siten, että metroliikenne jatkuu Myllypu
ron metroasemalla peruskorjauksen ajan joko normaalisti, tai yhtä rai
detta pitkin Mellunmäkeen ja Ruoholahteen. 

Metroliikenne on tarpeellista, koska Myllypuron ostoskeskus valmistuu 
vuoden 2012 aikana ja pysyäkseen elinvoimaisena se tarvitsee käyttä
jiä myös Myllypuron ulkopuolelta. Myös uusi keskusterveysasema val
mistuu vuonna 2012 ja Itäkeskuksen terveysasema siirtyy kokonaisuu
dessaan Myllypuroon. Uuden terveysaseman palvelualueeseen kuulu
vat Myllypuron lisäksi Itäkeskus, Karhusaari, Marjaniemi, Puotila, Puo
tinharju, Roihupellon teollisuusalue, Salmenkallio, Talosaari, Ultuna, 
Vartioharju, Vartiokylä ja Östersundom," 

Aloitteesta on saatu 28.12.2010 liikennelaitoksen johtokunnan lausun
to, joka on liitteenä 39. 

Khs viittaa saatuun lausuntoon ja toteaa, että Myllypuron metroaseman 
peruskorjauksen hankesuunnitelma on parhaillaan laadittavana. Suun
nittelussa on lähtökohtana, että asema pysyy matkustajakäytössä pe
ruskorjauksen kaikissa työvaiheissa. 

Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

(Ryj I Kristiina Matikainen, puh. 310 36035) 
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VT LASSE MÄNNISTÖN JA 18 MUUN VALTUUTETUN ALOITE KOTIHOIDON 
PALVELUNTUOTANNON TEHOSTAMISESTA 

Kvsto 23.6.2010, asia 11 
Khs 2010-1285 

Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 

"Tulevina vuosina Suomi ja Helsinki sen pääkaupunkina kohtaavat suu
ren haasteen vanhustenhuolIossa nykyisten suurten ikäluokkien tulles
sa eläkeikään. Huoltosuhteen heikkenemisen myötä vähenevien re
surssien ja kysynnän kasvun yhtälö voidaan ratkaista vain palveluntuo
tannon tehostumisella ja rakenteellisilla uudistuksilla. 

Kaupunginvaltuuston painopisteenä on vuoden 2010 budjetissa sekä 
vuoden 2011 raamipäätöksessä ollut vanhusten hoivapalveluissa ra
kenteen kehittäminen laitosvaltaisista raskaista hoivapalveluista kohti 
kevyempiä hoivapalveluita sekä kotihoitoa. Kotihoitoon panostamisen 
tavoitteena on ollut se, että vanhukselle mahdollistettaisiin mahdolli
simman pitkälle hyvä ja turvallinen elämä omassa kodissa. 

Kuitenkin Helsingin kotihoidon palveluntuotannon tehokkuus on saanut 
vähemmän huomiota. 

Kotihoidossa olennaisena tehokkuuden mittarina voidaan pitää työnte
kijöiden asiakkaiden luona viettämää, tuottavaa työaikaa. Helsingin 
kaupungin kotihoitokokeilun väliraportin 2007 mukaan Helsingin kau
pungin kotihoitotyössä työntekijän työajasta 44 % oli ns. välitöntä työ
aikaa, eli vanhuksen luona vietettyä aikaa. 

Tampereella kotihoidon tuottavuutta ja laatua haluttiin vertailla myös yli 
eri palveluntuottajien ja tietyt yksittäiset kotihoidon alueet päätettiin an
taa kilpailutuksen kautta pilottiprojektin muodossa yksityisten palvelun
tuottajien hoitamiksi. Ulkoistukset toteutettiin väestövastuuperiaatteella. 
Hyvin pian ulkoistusten jälkeen kotihoidon työntekijöiden välittömän 
työajan osuus nousi ulkoistetuilla alueilla jopa 70 %:iin aiemmasta noin 
50 %:sta. Asiakastyytyväisyydessä tai palvelun laadussa ei havaittu 
merkittävää eroja kaupungin omaan toimintaan verrattuna. 

Helsingin kaupungin kotihoidossa ei ole systemaattisesti arvioitu eri 
palveluntuotannonmahdollisuuksia. 

Tämän valtuustoaloitteen hyväksyessään kaupunginvaltuusto edellyt
tää, että kaupunginhallitus selvittää mahdollisuudet kotihoidon palve
luntuotannon tehokkuuden parantamiseen Helsingissä. Selvityksessä 
Helsingin palveluntuotannon tehokkuutta ja kustannuksia tulee vertailla 
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paitsi muihin suuriin kaupunkeihin, myös yksityisiin palveluntuottajiin. 
Vertailun tavoitteena tulee olla etsiä parhaita käytäntöjä palveluntuo
tannon tehostamiseksi ilman, että palveluiden laatu heikkenee." 

Aloitteesta on saatu 17.11.2010 terveyslautakunnan, 10.1.2011 terve
yskeskuksen ja 14.12.2010 henkilöstökeskuksen lausunnot, jotka ovat 
liitteinä 40-42. 

Khs toteaa, että Helsingin kaupungin terveyskeskuksen kotihoito-osas
tossa kotihoito toteutetaan pääsääntöisesti omana toimintana. Otanta
kohtaiset alueelliset mittaukset ovat osoittaneet, että välitön työaika on 
n. 50 % kokonaistyöajasta. Kotihoidon oman tuotannon käyntikustan
nus vuonna 2009 oli 51 e, ostopalvelukäynnin kustannus oli 71 e. 

Asiakaskysely on tehty loka-marraskuussa 201 O. Tutkimuslomakkeita 
jaettiin 3 788 asiakkaalle ja vastausprosentti oli 69 % (2 587). Lomak
keita oli analyysissä mukana lähes saman verran kuin vuonna 2008 
(2 601). Lähes samansisältöinen kysely on tehty w. 2005,2006,2007 
ja 2008, mikä mahdollistaa tulosten pitkäaikaisen vertailun. 

Kahden vuoden takaiseen tutkimukseen verrattuna tulokset ovat pysy
neet hyvin samansuuntaisina. Kouluarvosanoilla arvioituna kotihoidon 
yleisarvosana oli sama kuin vuonna 2008 (8,3). 13 % vastanneista ko
ki, että palvelu oli parantunut edelliseen vuoteen verrattuna. 

Kotihoidon asiakkailta kysyttiin avoimina kysymyksinä, missä asioissa 
kotihoidossa on kehittämisen varaa. Vastauksia tuli yhteensä 931 ja 
tärkeimpinä tuotiin esiin ajan vähyys, henkilökunnan vaihtuvuus, aika
tauluissa pysyminen, kodinhoito ja siivous sekä asioihin perehtyminen 
ja kuuntelu. 

Asiakkailta kysyttiin myös, missä asioissa kotihoidossa on heidän mu
kaansa onnistuttu hyvin. Vastauksia tuli enemmän, yhteensä 1 439. 
Tärkeimmiksi nousivat lääkityksen hoito, ystävällisyys ja asiakaslähtöi
syys, perushoito, pesu, kylpy ja hygienia, "kaikkia asiat hyvin" sekä 
"sovitut asiat hoidetaan ja tarpeisiin vastataan". 

Kyselyssä arvioitiin myös kotihoidon asiakkaiden kokemuksia tukipalve
luista eli ateriapalvelusta, apteekin annosjakelusta sekä kauppapalve
lusta. Tulokset osoittivat kaikissa palveluissa hienoista paranemista. 
Parhaan arvosanana sai apteekin annosjakelu 8,4 (8,3 v. 2008). Huo
noimman arvosanaan sai ateriapalvelu 7,83 (7,81 v. 2008). Kauppapal
velun arvosana oli 7,9 (7,7 v. 2008). 

Khs viittaa terveyslautakunnan lausuntoon ja toteaa vertaiJusta muiden 
kaupunkien kotihoidon tehokkuuteen, että Tampereella kotihoitoa to
teutetaan omana toimintana ja ulkoistettuna, väestövastuumalliin poh
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jautuvana toimintana. Oma tuotanto käsittää tällä hetkellä yli 60 % koti
hoidon palveluista ja oman tuotannon rooli tulee jatkossakin säilymään 
merkittävänä. Kotitori-malliin sisältyy kotihoidon palvelujen järjestämi
nen väestövastuuperiaatteella n. 400 asiakkaalle. Toimintamalliin sisäl
tyy myös kotihoidon tukipalvelujen (siivous, kauppa, turva ja tilapäinen 
kotihoito) järjestäminen, asiakkaiden neuvonta ja palveluohjaus sekä 
oman kotihoidon kehittämiseen osallistuminen. Tilaajana on kaupunki, 
joka määrittelee, mitä kokonaisuuksia se tilaa palveluintegraattorilta ja 
mikä on oman palvelutuotannon rooli. Kaupungilla (ikäihmisten palvelu
jen lautakunta) on toiminnan järjestämis-, seuranta- ja kehittämisvas
tuu. Palveluintegraattorina toimii Kotitori, joka on Mawell Care Oy:n , 
Mawell Oy:n ja Nordic Healthcare Group Oy:n konsortio. Kalevan kau
punginosassa toteutetaan ulkoistettua väestövastuuseen perustuvaa 
toimintamallia, jonka piirissä on n. 200 kotihoidon asiakasta. Palvelut 
tuottaa Mediverkko. Tampereen kaupungilta saatujen tietojen mukaan 
vielä ei ole tehty vertailevaa raporttia, jossa olisi verrattu näiden eri ta
valla toteutettujen palvelujen taloudellisuutta keskenään. Asiakastyyty
väisyyskyselyn raportti koko kaupungin tasolla valmistuu lähiaikoina. 
Oman tuotannon välittömän työajan osuus vaihtelee 47-52 %:n välil
lä kuukausittain. Ulkoistetuilta alueilta vertailukelpoista tietoa välittömän 
ja välillisen työajan suhteesta ei ole saatavissa. 

Espoossa kotihoidon palvelut toteutetaan kaupungin omana toimintana 
ja palvelusetelillä. Palvelusetelillä voi ostaa kotipalvelua ja sen voi saa
da henkilö, joka muutoinkin olisi oikeutettu saamaan kaupungin kotipal
veluja. Välittömän työajan osuus Espoossa on n. 40 %. Asiakastyyty
väisyyttä ei ole vuosittain seurattu. Kotihoidon oman käynnin kustannus 
oli 53 e, ostopalvelukäynnin kustannus 92 e (2009). 

Turussa kotihoidon palvelut toteutetaan kunnan omana toimintana. Ko
tisairaanhoito ja kotipalvelu yhdistettiin Turussa kotihoidoksi vuoden 
2009 alussa. Nordic Health Care Group on analysoinut vuosina 2007
2008 kotipalvelun ja kotisairaanhoidon toimintaa tuotantotaloudellisilla 
menetelmillä ja vuonna 2011 on suunnitteilla tehtyjen selvitysten poh
jalta päättää, miten kotihoito jatkossa organisoidaan. Turun kaupungin 
kotihoito on ottamassa käyttöön henkilökunnan työajan seuranta- ja 
toiminnan ohjausjärjestelmän, jonka avulla on mahdollista saada tarkka 
tieto välittömästä työajasta. Kotihoidon oman käynnin kustannus oli 
34 e, ostopalvelukäynnin kustannus 44 e (2009). Asiakastyytyväisyys
kysely tehdään v. 2011. 

Vantaalla kotihoidon palvelut toteutetaan kunnan omana toimintana. 
Vuonna 2009 välitön työaika vaihteli 30-42 %. Vantaalla on suunnitteil
la kokeilumielessä ulkoistaa yksi kotihoidon palvelualue (Hakunila), 
jonka terveysasematoiminta on jo aiemmin ulkoistettu. 
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Khs toteaa, että kotihoidon tehostamiseen tulee jatkuvasti kiinnittää 
huomiota. Vertailut muihin kuntiin osoittavat, että ostopalveluna toteu
tettu toiminta näyttää olevan omana toimintana toteutettua kalliimpaa. 
Toiminnan ulkoistamiskokeilun aloittaminen ei ole tässä vaiheessa tar
koituksenmukaista. 

Kotihoidon ensisijainen tehtävä on tukea kotona asuvaa asiakasta niis
sä päivittäisissä toiminnoissa, joista asiakas ei suoriudu yksin. Kotihoi
don tulee olla myös taloudellisesti tehokasta toimintaa samalla huomi
oiden asiakkaiden tyytyväisyys saatuun hoitoon ja työntekijöiden oma 
jaksaminen työssä. Nämä kaikki indikaattorit toteutuvat oikeasuuntai
sesti nykymuotoisessa kotihoidossa. Vuoden 2011 alussa käyttöön 
otettava henkilökunnan työajan seuranta- ja toiminnanohjausjä~estel
mä auttaa edelleen kohdentamaan käytettyä työaikaa paremmin asiak
kaan välittömän hoivan toteuttamiseen, jossa keskeisenä asiana on 
asiakkaiden toiminta- ja liikkumiskyvyn ylläpitäminen. 

Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

(Stj / Marja-Liisa Rautanen, puh. 31036184) 
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VT KATI PELTOLAN JA 6 MUUN VALTUUTETUN ALOITE TERVEYSASEMIEN 
HENKILÖSTÖN MÄÄRÄSTÄ JA OSAAMISEN NOSTAMISESTA 

Kvsto 25.8.2010, asia 17 
Khs 2010-1543 

Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 

"Helsingin terveysasemat ovat erityisesti monisairaiden hoitopaikkoja. 
He tarvitsevat kokeneita ja potilaansa vakavasti ottavia lääkäreitä ja 
hoitajia. Nyt koko Suomessa pyöritetään perusterveydenhoitoa aivan 
liiaksi nuorilla ja tilapäisillä lääkäreillä. Monista pitkäaikaisista vaivoista 
kärsivät potilaat tarvitsevat luottamuksellista suhdetta sekä omalääkä
riinsä että hoitajaansa. Kokeneiden lääkärien saaminen ja pysyminen 
terveysasemilla vaatii joustavaa palkka- ja henkilöstöpolitiikkaa. Toinen 
välttämätön edellytys on riittävä työntekijämäärä. 

Monet terveysasemat ovat pystyneet huolehtimaan hyvin potilaistaan. 
Takana ovat pitkäaikaiset alueensa asukkaat ja olot tuntevat työntekijät 
ja kohtuullinen potilasmäärä. 

Helsingin terveysasemien palvelujen parantaminen kompastelee edel
leen pätevien lääkärien pulaan, mutta myös moniin teknisiin esteisiin. 
Puhelinpalvelu ruuhkautuu sekä soittajien ja vastaajien määrän epä
suhdan takia että puhelinten teknisiin vikoihin. Soittajan numeron au
tomaattisesti poimiva vastausviestikin on viivästynyt vuosikaupalla. 

Monet potilaat pitävät huonona sitä, että lääkärille pääsee vain tervey
denhoitajan hoidon tarpeen arvioinnin kautta. Potilaan toiveiden kuun
teleminen on tärkeätä, jotta vältetään epäluottamus terveysaseman 
palvelukykyyn. Se taas johtaa usein päivystyskäyntiin tai siirtymiseen 
yksityiselle lääkärille, joka ei tunne potilaan taustoja, vaan saattaa teh
dä vääriä tai tarpeettomia päätöksiä. Potilas jää usein myös hoitoa vail
le tai lähtee hoitoon liian myöhään, kun ei jaksa riidellä hoidon saami
sesta. 

Ehdotamme, että kaikkien terveysasemien henkilöstön määrä ja osaa
minen nostetaan sellaiselle tasolle, että ne pystyvät huolehtimaan alu
eensa perusterveydenhuollosta." 

Aloitteesta on saatu 9.12.2010 terveyslautakunnan sekä 23.11.2010 ta
lous- ja suunnittelukeskuksen ja henkilöstökeskuksen lausunnot, jotka 
ovat liitteinä 43-45. 

Khs viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että terveysasemilla on 290 
terveyskeskuslääkärin virkaa, joista n. 80 % on vakituisesti täytetty. 
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Lääkäreiden saatavuus on parantunut kuluneen vuoden aikana. Terve
yskeskuksen lääkärivaje on pienentynyt vuoden 2009 syksystä (5,7 %) 
ja oli syyskuun 2010 lopussa 5,1 %. Terveyskeskuslääkärin avoimia, 
vailla hoitajaa olevia virkoja oli yhteensä 17. Vuonna 2009 syyskuun 
loppuun mennessä hakijoita avointa lääkärityöpaikka kohden oli 0,7 ja 
vuonna 2010 hakijoita yhtä työpaikkaa kohden on ollut vähintään yksi. 

Terveyskeskuslääkäreiden ulkoinen lähtövaihtuvuus on ollut pientä. 
Vuonna 2009 syyskuun loppuun mennessä kaupungin palveluksesta oli 
eronnut yhteensä neljä lääkäriä. Terveysasemilla työskentelee run
saasti perusterveydenhuollon lisäkoulutuksessa olevia, ns. eurolääkä
reitä, joiden lähtövaihtuvuus on muita suurempaa, koska he ovat koulu
tusvaiheessa. Eurolääkäreiden koulutukseen sisältyy sekä 9 kuukau
den työskentely perusterveydenhuolIossa (terveyskeskus) että 6 kuu
kauden työskentely sairaalassa. 

Terveysasemien kehittämistoiminnan tavoitteena on parantaa erityises
ti hoitoon pääsyä ja hoidon saatavuutta. Terveysasemilla on kehitetty 
pitkäaikaissairaiden hoitoa ja otettu käyttöön monisairaan potilaan hoi
tomaIli. Hoitomalli on apuväline potilaiden kokonaishoidon koordinoin
tiin ja se yhtenäistää hoitokäytäntöjä kaupungin sisällä. Tavoitteena on 
sairauksien hyvä hoitotasapaino ja lisäsairauksien ennaltaehkäisy sekä 
potilaan tietoisuus sairauksistaan, niiden hoitokeinoista, hoidon tavoite
tasoista, seurantakäytännöistä ja mahdollisuuksista hoitaa itseään. Po
tilaan aktiivisuus ja osallistuminen ovat tärkeä osa hoidon toteutumista. 
Mallin avulla hyödynnetään työyhteisön eri ammattiryhmien osaaminen 
ja tarkoituksenmukainen työnjako. 

Terveyslautakunnan 1.6.2010 tekemän päätöksen mukaisesti kaikilla 
Helsingin terveysasemilla otetaan käyttöön työparimalli vuoden 2010 
loppuun mennessä. Työparimallin tavoitteina on parantaa palveluihin 
pääsyä, asiakastyytyväisyyttä ja hoidon jatkuvuutta sekä selkeyttää 
terveysaseman sisäistä potilasohjausta ja työnjakoa. Sujuvalla hoitoon 
pääsyllä voidaan vähentää päivystyskäyntien ja erikoissairaanhoidon 
käyttöä. Hoidon tarpeen arvio ja hoidon koordinointi tapahtuu ensisijai
sesti omahoitajan kautta. Tällöin voidaan paremmin selvittää, tarvit
seeko potilas hoitajan tai lääkärin vastaanottoa vai voidaanko asia 
mahdollisesti hoitaa suoraan puhelinkontaktissa. Hoitaja selvittää lää
kärin vastaanottoa varten tarvittavia esitietoja, ohjaa potilasta tarvitta
essa laboratoriokokeisiin ja omahoitoseurantamittauksiin sekä neuvoo 
reseptiasioissa. Näin varmistetaan, että lääkärin vastaanotolla on käy
tettävissä riittävät tiedot hoitopäätösten tekoa varten. Eri ammattiryh
mien työpanosta suunnataan näin tehtäviin, joissa heidän ammattitai
toaan erityisesti tarvitaan. 

Terveysasemien palveluja kehitetään terveyslautakunnan tekemän 
päätöksen mukaisesti myös laajentamalla terveysasemilta saatavaa 
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palvelutarjontaa. Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteis
työtä lisätään tuomalla terveysasemille soveltuvia erikoislääkäreiden 
konsultaatioita. Näin vahvistetaan perusterveydenhuollon osaamista ja 
erikoissairaanhoidon konsultaation sujuvuutta ja parannetaan erikois
sairaanhoidon palvelujen saatavuutta. "Terveysasema kuntalaisen 
käyttöliittymänä" -hankkeessa parannetaan terveysasemilla toteutetta
vaa mielenterveys- ja päihdeongelmaisten potilaiden hoitoa. Lääkärin, 
hoitajan ja psykiatrisen sairaanhoitajan lisäksi annetaan päihdehoitajan 
ja sosiaalineuvojan palveluja yhden oven periaatteella. Potilas saa laa
ja-alaista hoitoa samassa paikassa ja näin edistetään matalakynnyksis
ten palveluiden saatavuutta. 

Puhelinpalvelussa kokeillaan parhaillaan ns. takaisinsoittojärjestelmää 
Herttoniemen, Laajasalon, Kannelmäen ja Kivikon terveysasemilla. Ko
kemukset ovat olleet hyviä. Työparimalliin soveltuvan takaisinsoittojär
jestelmän kokeilu alkaa tämän vuoden aikana myös Suutarilan terve
ysasemalIa. Puhelinpalvelujärjestelmä on tarkoitus kokeilun jälkeen 
laajentaa muille terveysasemille vuoden 2011 aikana. 

Palvelujen saatavuuden parantamiseksi kehitetään myös sähköistä 
asiointia. Sähköisen asioinnin kokeilu on menossa Koskelan terveys
asemalIa, Oulunkylän neuvolassa ja koulu- ja opiskeluterveydenhuol
lossa. Sähköisen asioinnin mahdollisuuksia ja käyttöä laajennetaan 
muihinkin toimipisteisiin, mikäli ne osoittautuvat kokeiluissa toimiviksi 
ratkaisuiksi. 

Kolmella terveysasemalla (Laajasalon, Kivikon ja Kontulan terveysase
ma) pilotoidaan 1.9.2010 lukien ns. IistautumismalJia ja samalla otettiin 
käyttöön määräaikaisena kokeiluna terveyskeskuslääkäreitä koskeva 
paikallinen virkaehtosopimus. Listautumismallissa asukas joko Iistautuu 
haJuamalleen terveysasemalIe tai ei käytä terveysasemapalveluja, jol
loin hän on ns. Iistautumaton. Halutessaan asukas voi valitsemailaan 
terveysasemalla valita lääkärinsä. Potilaan omahoitajaksi tulee lääkärin 
työparina työskentelevä omahoitaja. Listautumismallilla pyritään tur
vaamaan väestölle lääkäripalvelujen nykyistä parempi ja tasaisempi 
saatavuus alueesta riippumatta. Toimintamallilla ja siihen liittyvälIä pai
kallisella sopimuksella tavoitellaan työmäärien tasaamista lääkäreiden 
ja terveysasemien välillä. Paikallinen sopimus on rakenteeltaan kannus
tava ja joustava, mikä parantaa lääkäreiden työn suunnittelua, hallintaa 
ja seurantaa. Tavoitteena on edistää lääkärien pysyvyyttä Helsingin 
kaupungin palveluksessa ja lisätä terveyskeskustyön kiinnostavuutta 
lääkärien keskuudessa. 

Koko terveyskeskuksen henkilökunta on tulospalkkion piirissä. Keski
määräisen tulospalkkion suuruus vuonna 2009 oli 1700 euroa I työnte
kijä. Lisäksi kuluneen vuoden aikana on myönnetty kaupungin henki
löstömäärärahalla erillisiä kannustuslisiä, joiden avulla tuetaan ensisi
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jaisesti kaupungin strategiaohjelman toteuttamista ja erityisesti hank
keita, joilla edistetään hallintokuntarajat ylittävien prosessien kehittä
mistä ja toteuttamista. Tunnustuksia on myönnetty myös silloin, kun 
henkilö tai työryhmä on tehnyt työnsä erityisen ansiokkaasti ns. Nopsa 
eli kannustuslisillä. Terveysasemaosaston koko henkilökuntaa palkittiin 
pandemiatilanteen jälkeen työntekijöiden suoriuduttua poikkeuksellises
ta tilanteesta erityisen hyvin järjestämällä työyhteisöille yhteisiä tapah
tumia. Henkilökunnalle voidaan myöntää myös työn vaativuuden mu
kaista tehtävälisää ja henkilökohtaiseen suoritukseen liittyvää harkin
nanvaraista henkilökohtaista lisää. 

Toimintakäytäntöjen kehittämisellä, joustavalla ja palkitsevalla palkka
uksella sekä henkilöstöpolitiikalla on tavoitteena tuottaa laadukkaita pe
rusterveydenhuollon palveluja ja edistää henkilöstön työhyvinvointia ja 
pysyvyyttä. 

Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

(Stj I Marja-Liisa Rautanen, puh. 31036184) 
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vr PÄIVI LIPPOSEN JA 2 MUUN VALTUUTETUN ALOITE IKÄIHMISTEN 
KORTIELlKERHOTOIMINNASTA 

Kvsto 8.9.2010, asia 20 
Khs 2010-1624 

Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 

"Helsingin kaupunki on siirtänyt ikäihmisten hoivaa enenevästi kotihoi
don piiriin. läkkäät omaiset toimivat toistensa tukena. Samalla kuitenkin 
tiedetään, että Helsingissä on eniten yhden hengen kotitalouksia. Mo
net vanhukset asuvat yksin. 

Ihmisten omatoimisuutta on tuettava, jotta ikääntyvän ihmisen kyky pär
jätä yksin kotona säilyy. Ystäväpiirit ja ohjattu toiminta ovat tärkeitä 
voiman antajia. 

Helsingissä on toiminut korttelikerhoja, jotka ovat tarjonneet vaihtoeh
don palvelutaloissa tapahtuvaJle vanhusten harrastustoiminnalle. Kort
telikerhot ovat olleet lähipalveluita, kun taas palvelutalojen harrastuspii
rit ovat sijainneet matkan päässä. Esimerkiksi Kauppalantien Kotipirtin 
toiminta on ollut vireätä. Kerho on toiminut viitenä päivänä viikossa ja 
paikalla on ollut 20-30 osallistujaa. 

Nyt näitä korttelikerhoja supistetaan. 

Me kaupunginvaltuutetut toivomme, että Helsingin kaupunki ymmärtäisi 
korttelikerhotoiminnan vanhusten lähipalveluna ja ennaltaehkäisynä, 
joka antaa elämäniloa ja voimaa selvitä a~essa. Näitä palveluita ei su
pistettaisi." 

Aloitteesta on saatu 30.11.2010 sosiaalilautakunnan lausunto, joka on 
liitteenä 46. 

Khs toteaa, että ikäihmisten korttelituvan toimintamalli on Iinjattu sosi
aalivirastossa vuoden 2007 alussa. Tavoitteeksi asetettiin, että järjestöt 
ja muu kolmas sektori lisäävät korttelitupatoimintaa. Toimivaksi ratkai
suksi nähtiin, että kaupunki, työväenopisto tai seurakunnat luovuttaisi
vat tilat ja järjestöt huolehtisivat toiminnasta ja henkilöstöstä. 

Korttelikerhoilla ei ole yhteistä hallintoa. Linjaus on, että korttelituvat 
toimivat vapaaehtoisvoimin ja tarvittaessa hakevat kaupungilta tukea. 

Sosiaaliviraston toimintaan ei ole tulossa muutoksia. Ainoa lopetta
misuhan alla oleva tila on korttelitupa Kotipirtti. Sen sulkemiseen on 
useita syitä. Tilat eivät ole kaupungin omistuksessa ja ne ovat menossa 
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remonttiin. Kotipirtti ei ole toiminut nykyisten Iinjausten mukaisesti va
paaehtoisvoimin, vaan toiminnasta on vastannut palkattu työntekijä, jo
ka on jäämässä eläkkeelle kesällä 2011. Alueen vanhuksille on tarjolla 
korttelikerhon kaltaista toimintaa läheisessä Riistavuoren palvelukes
kuksessa. Lähistöllä on muitakin toimivia kokoontumistiloja, sekä seu
rakunnan tila että Helsingin 400-vuotissäätiön omaehtoinen korttelitu
pa. 

Myönteinen sitoutuminen kaupunkilaisuuteen ja hyvä naapurihenki he
rättävät vastuuta yhteisen hyvinvoinnin edistämisestä. Mitä lähemmäs 
asukkaita yhteistyöverkostot rakennetaan, sitä helpommin syntyy uutta 
vapaaehtoistoimintaa ja sitä suuremmat ovat asukkaiden mahdollisuu
det saada apua. Siksi sosiaalivirasto on ollut aktiivisesti mukana asu
kastoiminnan kehittämisessä ja jatkaa tämän työn jäsentämistä edel
leen myös ikäihmisten hyvinvoinnin näkökulmasta. 

Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

(Stj I Erja Saarinen, puh. 31036048) 
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VT ILKKA TAIPALEEN JA 8 MUUN VALTUUTETUN ALOITE PSYKIATRISEN 
SAIRAALA-ALUEEN LUOMISESTA 

Kvsto 8.9.2010, asia 22 
Khs 2010-1635 

Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 

"Espoossa ja Vantaalla on ollut etenkin aiemmin paineita rakentaa lisää 
psykiatrisia osastoja suurten somaattisten sairaaloiden yhteyteen. 

Helsingissä on kaksi mielisairaala-aluetta. Hesperian sairaala, jonka 
tornitaio suunniteltiin jo 1950-luvulla ja joka saneerattiin vastikään niin, 
että se voidaan helposti muuntaa myös vanhusten sairaalakäyttöön Ki
velän vieressä. Toisena Auroran sairaala, jossa entisen somaattisen 
sairaalan rakennuksia muunnettiin psykiatrisiksi osastoiksi. Ratkaisua 
voidaan pitää tilapäisenä ja osin epäonnistuneena. 

Vuonna 1984 Helsinki siirsi noin 40 helsinkiläistä potilasta Kellokosken 
sairaalasta Nikkilän sairaalaan, mm. kuuluisan Kellokosken Prinses
san. Nyt kaupungissa olevat kaksi psykiatrista sairaalaa eivät ole riittä
neet, vaan noin 60 helsinkiläistä potilasta on jälleen Kellokosken sai
raalassa. Suuri osa heistä tulisi toimeen ympärivuorokautisesti valvo
tuissa palveluasunnoissa, joista on edelleen pulaa. 

Pääkaupunkiseutu tarvitsisi täysin uuden, modernin kylpylähotellitasoi
sen mielisairaala-alueen. Olisi paikallaan ryhtyä tätä suunnittelemaan 
yhteistyössä HUS:n kanssa siten, että samalla voitaisiin luopua Hespe
rian ja Auroran psykiatrisista sairaaloista. Näistä alueista voitaisiin ke
hittää tällöin uudenkaltaisia palvelukampuksia alueidensa väestölle. 

Esitämme, että Helsingin kaupunginhallitus ryhtyy toimenpiteisiin täysin 
uuden kylpylähotellitasoa olevan psykiatrisen sairaala-alueen luomi
seksi yhteistyössä pääkaupunkiseudun kuntien ja HUS:n kanssa." 

Aloitteesta on saatu 17.11.2010 terveyslautakunnan, 2.12.2010 talous
ja suunnittelukeskuksen, 4.11.2010 Vantaan kaupungin, 16.12.2010 
Espoon kaupungin ja 21.12.2010 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoi
topiirin hallituksen lausunnot, jotka ovat liitteinä 47-51. Kauniaisten 
kaupunki on sähkö postitse ilmoittanut 7.12.2010, ettei se anna asiasta 
lausuntoa. 

Khs toteaa, että että pääkaupunkiseudun sairaala-aluevisiotyöryhmä 
on 30.9.2009 ehdottanut, että nykyisin Helsingin psykiatrian käytössä 
olevaan Auroran sairaalaan keskitetään pääkaupunkiseudun psykiatri
nen sairaalatoiminta. 
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Auroran sairaala on toiminut keskellä kaupunkia ja sen normaalia elä
mää hyvin. Sairaalan sijainti on helpottanut olennaisesti kaupungilla 
liikkumista ja asioimisen harjoittelua. Myös sijainti Laakson sairaalan 
naapurissa, osana Helsingin terveyskeskusta, vastaa valtakunnallisen 
Mieli 2009 -ohjelman kehittämistavoitteita, joiden mukaan erillisistä 
suurmielisairaaloista tulee luopua ja psykiatristen osastopalvelujen tuli
si sijoittua yleissairaaloiden yhteyteen. Mieli 2009 -ohjelmassa painote
taan erityisesti asiakkaan aseman vahvistamista, terveyttä edistävää ja 
ehkäisevää työtä, mielenterveys- ja päihdepalvelujen järjestämistä mm. 
perus- ja avopalveluja tehostamalla sekä eri ohjauskeinojen kehittämis
tä. 

Auroran muuttaminen psykiatrian käyttöön on onnistunut hyvin. Päivys
tysyksikkö on täysin uudenaikainen, vanhoissa rakennuksissa sijaitse
vat kuntoutusosastot on remontoitu erittäin viihtyisiksi ja rakennus 
15:ssa sijaitsevat akuuttiosastot ovat sairaansijamäärältään pieniä, mi
kä tukee osastojen rauhallisuutta ja hoidollisuutta. Osastojen fyysinen 
läheisyys on tehnyt mahdolliseksi kehittää erilaisten potilaiden tarpei
siin soveltuvaa erityisosaamista ja toiminnan profilointia psykoosi-, mie
lialahäiriö- ja yleispsykiatrisen linjan osastoihin. Vuosina 2005-2010 
kiinteistöviraston tilakeskus on käyttänyt Auroran kiinteistöön investoin
teihin 4 130 547 euroa. 

Auroran alue on miljöönä arkkitehtonisesti kaunis, puistomainen, yhte
näinen ja sijainniltaan hyvä paviljonkisairaala-alue, joka ei-Iaitosmaise
na ja terapeuttisena soveltuu hyvin pääkaupunkiseudun psykiatristen 
potilaiden erityyppisiä palveluja varten. Vision mukaan Auroran sairaa
la-alue on 2030-luvulla varattu kokonaan ja tarvittaessa lisärakennettu 
pääkaupunkiseudun psykiatristen potilaiden erityyppisiä palveluja var
ten. 

Lisäksi Khs toteaa, että tulevaisuudessa psykiatrian kehittäminen pai
nottuu avohoidossa tarjottavien hoito- ja kuntoutuspalvelujen saata
vuuden lisäämiseen ja niiden sisällön monipuolistamiseen. Palvelura
kennemuutos ja erikoissairaanhoidon kustannuskehitys huomioon otta
en ensisijaista on avohoidon kehittäminen. 

Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

(Stj I Marja-Liisa Rautanen, puh. 310 36184) 
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VT TUOMO VALOKAISEN JA 21 MUUN VALTUUTETUN ALOITE VANHUSTEN 
HOITOPAIKOISTA 

Kvsto 8.9.2010. asia 23 
Khs 2010-1630 

Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 

"Vanhusten pitkäaikaiset hoitopaikat ovat Helsingissä kiven alla, pitkien 
jonojen päässä. Monet, miltei toimintakyvyttömät vanhukset kaatuilevat 
ja unohtuvat koteihinsa. Kotisairaanhoito on kallista ja riittämätöntä. 

Vanhukset tarvitsevat hoitavia laitospaikkoja ja heitä on paljon Helsin
gissä. Kuitenkin Helsingin kaupungin virkaa tekevät ovat uhanneet lak
kauttaa tänä kuluvana vuonna 150 hoitopaikkaa. Tämä tietää sitä. että 
nyt jo ruuhkautuneet päivystys- ja akuuttiosastot ruuhkautuvat entises
tään. Pitkäaikaisosastot eivät vedä. Ratkaisu, jossa vanhuksia sijoite
taan niin sanotuilie laitosten ylipaikoille, on huono. Tällöin hoito ja huo
lenpito heikkenevät. Hoitajille se tietää lisätyötä ja vanhuksille rauhat
tomia öitä ahtaissa, monen hengen huoneissa. 

Täten vaadimme, että kaupunki ei vähennä vanhusten hoitopaikkoja, 
eikä sulje näin ollen jo olemassa olevia laitospaikkoja, vaan pyrkii li
säämään niitä." 

Aloitteesta on saatu 9.12.2010 sosiaalilautakunnan ja terveyslautakun
nan lausunnot, jotka ovat liitteinä 52 ja 53. 

Khs toteaa, että ikäihmisten avo- ja laitoshoitoa on kehitetty viime vuo
sina Helsingissä voimakkaasti ja kehittäminen jatkuu edelleen kaupun
ginvaltuuston strategisten linja usten ja päätösten mukaisesti. Tavoit
teena on lähestyä valtakunnallista vuoden 2012 tavoitetta eli vähentää 
hoito- ja hoivapalvelujen laitosvaltaisuutta ja järjestää palvelut siten, et
tä asiakas saa kulloinkin tarvitsemansa hoidon ja palvelun samassa 
paikassa, eikä hänen tarvitse siirtyä muualle toimintakyvyn muuttuessa. 
Palvelut tuotetaan kotihoidon avulla, palveluasumisena tai vanhainkoti
hoitona. 

Helsingissä 75 vuotta täyttäneistä oli vuoden 2009 lopussa laitos
hoidossa 6,4.%. Määrä ylittää valtakunnallisen tavoitteen (= 3 %). Hel
singin oma laitoshoidon tavoite vuoteen 2011 mennessä on 4,4 %. Pal
veluasumisen piirissä vastaavan ikäisiä oli 4,2 %, mikä on vähemmän 
kuin valtakunnallinen tavoite (= 5-6 %). Kotihoidon peittävyys 75 vuotta 
täyttäneiden osalta oli 11,6 %. mikä sekin on vähemmän kuin valtakun
nallinen tavoite (= 13-14 %). Vuoden 2010 aikana on kotihoidon asiak
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kaiden määrä lisääntynyt strategian mukaisesti: kotihoidon peittävyys 
on noussut v. 2010 syyskuuhun mennessä 12,3 %:iin. 

Kaupungin strategian ja tehtyjen päätösten mukaisesti vuoden 2010 ai
kana on vähennetty vanhustenkeskusten ja vanhainkotien pitkäaikais
paikkoja yhteensä noin 260. Lisäksi 115 paikkaa on muunnettu jatko
kuntoutuspaikoiksi. Palveluasumisen ryhmäkotipaikkoja on lisätty, jos
kin se on tapahtunut taloudellisen tilanteen vuoksi suunniteltua hi
taammin. Ryhmäkotipaikkoja on lisätty tänä vuonna 50 paikkaa. Sen li
säksi on tapahtunut rakennemuutosta, kun Kontulan uudet vanhusten
keskuksen paikat (196) muuttuivat ryhmäkodeiksi. Kaikki ostoina hanki
tut palveluasumisen paikat ovat ryhmäkoteja. 

Laitospaikkojen vähentäminen ja vähäinen ryhmäkotipaikkojen lisäämi
nen on ollut ikäihmisten hoitoketjuIle haasteellinen. Khs katsoo, että 
ikäihmisten hoidon palvelurakenteen muuttamisen jatkaminen kaupun
gin strategian mukaisesti on aiheellista. Käsitellessään Kvston 
10.11.2010 tekemien päätösten täytäntöönpanoa Khs päätti 
15.11.2010 § 1226 kehottaa sosiaali- ja terveystointa jatkamaan van
huspalvelujen rakenneuudistusta tavoitteena tarpeenmukainen hoito, 
omaishoidon, palveluasumisen ja kotisairaanhoidon vahvistaminen se
kä laitospainotteisuuden vähentäminen. 

Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

(Stj / Erja Saarinen, puh. 310 36048) 
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vr TARJA TENKULAN JA 22 MUUN VALTUUTETUN ALOITE OMASTA 
PERHEVALMENNUKSESTA YKSINHUOLTAJILLE 

Kvsto 22.9.2010, asia 15 
Khs 2010-1714 

Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 

"Ensimmäistä lastaan odottavista perheistä yli 90 % osallistuu neuvolan 
järjestämään perhevalmennukseen. Perhevalmennuksen sisällöissä 
monet aiheet käsittelevät perheen sisäisen työnjaon tasaamista äidin ja 
isän kesken. Miehiä halutaan kannustaa ottamaan suurempaa vastuuta 
kotitöistä ja lastenhoidosta. 

Täysin yksin lastaan odottavat äidit ovat kokeneet perhevalmennuksen 
osittain kiusallisena ja haavoittavan herkkiä äitejä. Yksinhuoltajaäidit 
tarvitsevat monenlaista tukea odotusaikanaan sekä elämässään pienen 
lapsen kanssa. Suurissa kaupungeissa luonnolliset tukiverkot puuttu
vat, joten yksinhuoltajaäidit tarvitsevat sekä henkistä, sosiaalista ja tie
dollista apua. 

Esitän, että terveyskeskus kehittää oman moniammatillisen perheval
mennuksen yksin lastaan odottaville äideille." 

Aloitteesta on saatu 9.12.2010 terveys- ja sosiaalilautakuntien lausun
not, jotka ovat liitteinä 54 ja 55. 

Khs viitaa lautakuntien lausuntoihin ja toteaa, että Helsingissä mo
niammatillista perhevalmennusta on kehitetty Lapaset perheverkosto
hankkeessa vuosina 2005-2008 terveyskeskuksen, sosiaaliviraston ja 
kolmannen sektorin eri toimijoiden yhteistyönä. Hankkeessa kehitettiin 
yhtenäinen, koko kaupungin kattava malli monitoimijaiselle ja moniam
matilliselle perhevalmennukselle. Moniammatillinen perhevalmennus 
on osa Helsingin varhaisen tuen toimintaa. Vuosittain ryhmiä käynnis
tyy noin 240-250. 

Moniammatillinen perhevalmennus on ryhmämuotoista, vuorovaikutuk
sellista ja voimavaralähtöistä, joka on tarkoitettu ensi kertaa vanhem
miksi tuleville. Perhevalmennuksen perustavoite on vanhemmuuden 
vahvistuminen. Vahvistumista tuetaan tiedon ja käytännön taitojen oh
jaamisella, toiminnallisilla harjoitteilla sekä vertaistuella. Perhevalmen
nusryhmä kokoontuu kahdeksan (8) kertaa. Valmennuksessa on suun
nitellut teema-alueet, mutta sisältöjä räätälöidään myös vanhempien 
toivomusten ja tarpeiden mukaan. 
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Perhevalmennuksen yhtenä tavoitteena on lisätä tulevien vanhempien 
vertaistukea ja integroitumista alueellisiin lapsiperheiden palveluihin, ti
loihin ja toimijoihin. Toimintamalli sopii myös erityisryhmille, kuten esim. 
yksin lastaan odottavien äideille, sateenkaariperheille ja kahden kult
tuurin perheille. Ryhmävalmennus antaa mahdollisuuden tuleville äi
deille/vanhemmille tutustua muihin lähialueella asuviin äiteihin/ van
hempiin ja luoda luonnollisia sosiaalisia tukiverkostoja. 

Ruotsinkieliset lasta odottavat ohjataan neuvolasta familjecenterin per
hevalmennukseen, jossa toimitaan samalla mallilla kuin suomenkieli
sessä perhevalmennuksessa. 

Järjestöt ja yhteistyökumppanit ovat kehittäneet perhevalmennusta eri 
kohderyhmille. Esimerkiksi monikulttuuriyhdistys Familia club ry:n Duo
projekti järjestää kahden kulttuurin perheille vertaisryhmiä sekä perhe
valmennusta. Terveyskeskuksen neuvolatyön ja terveydenedistämisen 
yksiköllä on Familia Club ry: n kanssa yhteistyösopimus, joka mahdollis
taa monikulttuuristen perheiden ohjaamisen perhevalmennukseen Fa
milia club ry:hyn. Duo-projektissa toteutetaan terveyskeskuksen per
hevalmennusmallia ja ryhmiä on eri kielillä. Myös yksin lastaan odotta
via äitejä ohjataan sinne. 

Tyttöjen talo järjestää perhevalmennusryhmiä nuorille lasta odottaville 
äideille. Tyttöjen Talo on Kalliolan Nuorten, Setlementtinuorten liiton ja 
Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksen kumppanuustalo. Terve
yskeskus ostaa Tyttöjen talon eri palveluja lähes 80 000 eurolla vuo
dessa. 

Ihmissuhdetyö ry:n Vanhemmuuden keskus järjestää äiti-vauva-ryhmiä, 
jossa tuetaan mm. yksin lastaan odottavien äitien kasvua vanhemmuu
teen. Äiti-vauva-ryhmä alkaa raskauden alkuvaiheessa ja jatkuu vau
van syntymän jälkeen äitien ja vauvojen vertaisryhmätapaamisina. 
Ryhmiin otetaan kerralla 6-8 äitiä. 

Pienperheyhdistys ry:n kumppani Tuike on tukiryhmä yksin lastaan 
odottaville ja se järjestää pääkaupunkiseudulla Tuike-valmennusta. 
Pieni ryhmä yksin lastaan odottavia äitejä kokoontuu ohjaajan johdolla 
neljänä kertana keskustelemaan lapsen syntymään liittyvistä asioista. 
Terveyskeskuksen neuvoloiden terveydenhoitajat kertovat yksihuoltajil
le Tuike-ryhmästä, jossa on myös lapsen syntymän jälkeen mahdolli
suus vertaisryhmiin. Tuike-ryhmän valmennus on siis luonteeltaan alu
eellista perhevalmennusta täydentävää toimintaa. 

Khs pitää tärkeänä, että kaikkien odottavien äitien ja perheiden, myös 
yksin lastaan odottavien äitien, yksilölliset tarpeet otetaan mahdolli
suuksien mukaan huomioon sekä neuvolavastaanotoilla että perheval
mennuksessa. Perhevalmennus toimii lähialueperiaatteella. Alueellista 
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moniammatillista perhevalmennusta tuetaan yhteistyökumppaneiden 
eritysryhmillä. Neuvoloissa kerrotaan, minkälaista alueellista perhevaI
mennusta täydentävää valmennusta järjestetään eri kohderyhmille Hel
singissä ja tarvittaessa kannustetaan hakeutumaan ryhmiin. Alueellista 
perhevalmennusta kehitettäessä pyritään jatkossa huomioimaan entis
tä herkemmin eritysryhmien tarpeet. 

Lasta odottavat perheet ovat erilaisia; on perheitä, joihin kuuluu äiti ja 
isä tai vain äiti tai perheet voivat olla sateenkaariperheitä. Yksin lastaan 
odottava äiti tarvitsee erityistä tukea ja kannustusta ja myös monenlais
ta asiatietoa. Perherakenteen erilaisuus huomioidaan äitiysneuvola
työssä ja perhevalmennuksessa. Äitiysneuvolatyön ja perhevalmen
nuksen tehtävänä on seurata raskauden turvallista etenemistä, valmis
taa odottavaa äitiä/perhettä synnykseen ja syntyvän lapsen hoitoon se
kä tukea vanhemmuuteen kasvamisessa. Perhevalmennusmalli on 
laadittu sellaiseksi, että se sopii kaikille ensimmäistä lastaan odottaville 
äideille/perheille ja että sen kautta voi tutustua alueellisiin lapsiperhei
den palveluihin, tiloihin ja toimijoihin. Julkista perhevalmennusta tue
taan yhteistyökumppaneiden eritysryhmillä. Tärkeää on, että yksin las
taan odottava äiti kokee turvallisuutta ja tukea terveyden- ja sosiaali
huollon toimijoiden taholta, eikä koe jäävänsä yksin. 

Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

(Stj I Marja-Liisa Rautanen, puh. 31036184) 
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VT YRJÖ HAKASEN JA 15 MUUN VALTUUTETUN ALOITE TERVEYDEN
HUOLLON PUHELINNEUVONNAN PALAUTIAMISESTA KAUPUNGIN 
OMAKSI TOIMINNAKSI 

Kvsto 6.10.2010, asia 11 
Khs 2010-1850 

Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 

"Helsingin terveystoimi ulkoisti viime vuosituhannen lopulla aiemman 
oman päivystävän lääkäritoimintansa ja 24/7 puhelinneuvontansa. 

Kokemukset yksityisistä palveluntuottajista ovat olleet varsin huonot 
niin asukkaiden kuin yhteistoimintaviranomaisten (terveyskeskus, sosi
aalivirasto, poliisi ja hätäkeskus) näkökulmasta. Vastausprosentti tullei
siin puheluihin oli vain 78 % eli yli viidennes soittajista ei saanut lain
kaan puheluaan läpi! Kun yksityisellä operaattorilla ei ole ollut käytettä
vissään kuntien tai HUS:n potilastietojärjestelmiä, on hoitovaste usein 
voinut jäädä kokonaan saamatta! Tämä on puolestaan rasittamassa 
muutoinkin ruuhkaisaa, juuri nyt Keravalle muuttanutta Helsingin hätä
keskusta (112). 

Vuoden 2004 alusta lukien ovat Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, 
Kerava, Kirkkonummi ja HUS hankkineet kilpailuttamalla terveyden
huollon puhelinneuvontapalvelunsa (palvelupuhelin 10023). Nyt on ny
kyinen operaattori MediNeuvo Oy tehnyt konkurssin ja kansalaisten oi
keudet kiireelliseen apuun ovat vaarantuneet. 

Hoitotakuulainsäädännön astuessa voimaan tuli asukkaan saada välit
tömästi yhteys terveysviranomaiseen joko puhelimitse tai menemällä 
avoinna olevaan palvelupisteeseen. 

Me allekirjoittaneet valtuutetut ehdotamme, että kaupunginhallitus sel
vittää mahdollisuuden palauttaa sekä ympärivuorokautinen päivystävä 
lääkärijärjestelmä että puhelinneuvonta kaupungin (ml. HUS) omaksi 
toiminnaksi ottaen huomioon myös 1.5.2011 voimaan astuvan tervey
denhuoltolain velvoitteet." 

Aloitteesta on saatu 9.12.2010 terveyslautakunnan lausunto, joka on 
liitteenä 56. 

Khs viittaa terveyslautakunnan lausuntoon ja toteaa, että terveyskes
kuksen terveyspalvelujen neuvonta (09-10023) on antanut helsinkiläisil
le terveydenhuollon neuvontapalveluja, yleistä ja yksilöllistä terveys
neuvontaa ja hoidon tarpeen arviointia sekä välittänyt lääkäreitä koti
käynneille 1950-luvulta lähtien. Vuonna 2002 Kvsto päätti terveyslau
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takunnan esityksestä toiminnan ulkoistamisesta yhteisenä kehittämis
projektina pääkaupunkiseudun kuntien ja HUSin kanssa (Helsinki, Es
poo, Vantaa, HUS). 

Vuodesta 2004 alkaen vuonna 2002 järjestetyn tarjouskilpailun perus
teella ulkopuolinen palveluntuottaja on tuottanut neuvontapalvelut pää
kaupunkiseudun kunnille (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Kirk
konummi ja Kerava sekä HUS/Hyks sairaanhoitoalue). Palveluntuotta
jana toimi Mawell Oy vuosina 12/2003-2007 ja toisen kilpailutuskier
roksen perusteella aikana 3.1.2008-7.10.2010 Medineuvo Oy. Toimin
ta kilpailutettiin kesällä 2010 kolmannen kerran, koska Medineuvo Oy 
ilmoitti toukokuussa, ettei se ole halukas jatkamaan palvelun tuottamis
ta sopimukseen sisältyvää optiovuotta. Medineuvo Oy:llä oli vaikeuksia 
palvelun tuottamisessa jo kesän 2010 aikana, jolloin vastausprosentit 
laskivat jopa lähelle 60. 

Terveyslautakunta päätti tarjouskilpailun perusteella neuvontapalvelun 
hankinnasta esityksen mukaisesti 7.9.2010 ja muut tilaajat syyskuun 
alkupuolella siten, että päätös toimitettiin tarjoajille 23.9.2010. Palvelun
tuottajaksi valittiin Mawell Oy, joka oli hyvä yhteistyökumppani ensim
mäisen sopimuskauden ajan. Tehdessään hankintapäätöksen 7.9.2010 
Helsingin terveyslautakunta samalla kehotti terveyskeskusta arvioi
maan terveydenhuollon neuvontapalvelun tuottamisen mahdollisuudet 
omana toimintana ja antamaan siitä selvityksen terveyslautakunnalle 
hyvissä ajoin ennen sopimuskauden päättymistä 31.12.2013. 

Medineuvon Oy:n hakeuduttua konkurssiin 29.9.2010 tilaajat selvittivät 
nopeasti uuden valitun palveluntuottajan (Mawell Oy) mahdollisuutta 
aloittaa toiminta jo ennen suunniteltua aloitusajankohtaa 1.1.2011, kos
ka Medineuvo Oy:n konkurssipesä takasi vain kaksi viikkoa toiminta
aikaa ennen koko toiminnan päättymistä. Toiminnan ottaminen omaksi 
toiminnaksi tuolla aikataululla olisi ollut täysin mahdotonta. Alkuvuonna 
2010 arvioitiin oman toiminnan suunnittelun, hankintojen, rekrytoinnin 
ja prosessin hallintaanoton vievän vajaan vuoden. Tästä syystä kaikki 
tilaajat yksimielisesti päätyivät tekemään toiminnasta suorahankinta
päätöksen ajaksi 7.10.-31.12.2010 valitun palveluntuottajan Mawell 
Oy:n kanssa ja samalla allekirjoitettiin sopimukset uudeksi sopimus
kaudeksi 1.1 .2011-31.12.2013. 

Tällä hetkellä palvelu tuotetaan olosuhteet huomioon ottaen kohtuulli
sella palvelutasolla ja vastausprosentti on lähes 80. Palvelutaso para
nee koko ajan, kun palveluntuottaja on saanut rekrytoitua vakinaista 
henkilökuntaa ja henkilöitä koulutetaan yhteistyössä tilaajien kanssa. 
Palveluntuottajan kanssa tehdään toiminnan kehittämistyötä siten, että 
palvelu mahdollisimman hyvin ja tarkoituksenmukaisin keinoin palvelee 
pääkaupunkiseudun asukkaita terveydenhuollon neuvontapalveluissa 
ja hoidon tarpeen arvioinnissa. 



HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS MIETINTÖ LIITE A 67 
HELSINGFORS STADSSTYRELSE BETÄNKANDE BILAGAA 

7.2.2011 

Osana terveyspalvelujen neuvontaa toimii päivystysluonteisten lääkärin 
kotikäyntien välitys helsinkiläisille. Myös tämä palvelu ostetaan ulko
puoliselta tuottajaJta ja voimassa oleva sopimus päättyy 31.3.2013. 

Terveyslautakunnan päätöksen mukaisesti terveyskeskus arvioi ter
veydenhuollon neuvontapalvelun tuottamisen mahdollisuudet omana 
toimintana ja antaa siitä selvityksen terveyslautakunnalle hyvissä ajoin 
ennen sopimuskauden päättymistä 31.12.2013. 

Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

(Stj I Marja-Liisa Rautanen, puh. 31036184) 
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VT PÄIVI LIPPOSEN JA 2 MUUN VALTUUTETUN ALOITE IKÄIHMISTEN 
L1IKUNTAPALVELUISTA 

Kvsto 8.9.2010, asia 21 
Khs 2010-1625 

Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 

"Helsingin kaupunki on siirtänyt ikäihmisten hoivaa enenevästi kotihoi
don piiriin. läkkäät omaiset toimivat toistensa tukena ja jopa omaishoi
tajina. Toinen piirre on se, että Helsingissä on eniten yhden hengen ko
titalouksia ja enenevästi vanhukset asuvat yksin. 

Ihmisten omatoimisuutta on tuettava, jotta ikääntyvän ihmisen kyky pär
jätä yksin kotona säilyy. Ystäväpiirit ja ohjattu toiminta ovat tärkeitä 
voiman antajia ja irrottavat ihmiset ulos kodin seinien sisältä virkisty
mään. 

Ikääntyessä ihmisen lihaskunto heikkenee. Jotta omatoimisuus säilyy, 
on panostettava ennalta ehkäisyyn. 

Ohjattu kuntosaliharjoittelu on tärkeätä erityisesti lihaskunnon paranta
miseksi. Muutamissa kaupungeissa on tarjottu ikäihmisille mahdolli
suus käydä kuntosalilla harjoituksissa ilmaiseksi tai pientä korvausta 
vastaan. 

Me valtuutetut esitämme, että Helsingin liikuntavirasto kehittäisi yhdes
sä sosiaaliviraston kanssa vanhuksille suunnattuja liikuntapalveluja niin 
kaupungin omissa tiloissa kuin mahdollisesti muina palveluina. Helsin
gin Kisahallissa on hienot kuntoilulaitteet, joita voisi hyödyntää myös 
vanhuksille suunnattuna ohjattuna toimintana. Monien uimahallien yh
teydessä on myös kuntosali." 

Aloitteesta on saatu 30.11.2010 sosiaalilautakunnan ja 8.12.2010 lii
kuntalautakunnan lausunnot, jotka ovat Iiitteinä 57 ja 58. 

Khs viittaa liikuntalautakunnan ja sosiaalilautakunnan lausuntoihin, 
joissa todetaan mm., että liikuntavirasto, sosiaalivirasto ja terveyskes
kus ovat toteuttaneet yhteistyössä kanssa Senioriliikunnan kehittämis
hanketta vuosina 2006-2010. Hankkeen tavoitteena on ollut helsinki
läisten ikääntyneiden liikuntamahdollisuuksien ja aktiivisuuden edistä
minen. Hanke on sisältänyt sekä ennalta ehkäiseviä että korjaavia toi
menpiteitä ikääntyneiden toiminta- ja liikkumiskyvyn sekä omatoimi
suuden säilyttämiseksi. Senioriliikuntaa varten on saatu päätoiminen 
työntekijä liikuntavirastoon. Osana kehittämisohjelmaa on mm. lisätty 
ikäihmisten liikuntaneuvontaa ja liikuntamahdollisuuksia. 
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Hankkeen toimenpiteillä on edistetty ikääntyneiden liikuntapalveluja 
viime vuosina merkittävästi. 

Kehittämishankkeen yhteydessä sosiaali- ja terveystoimen henkilöstölle 
on järjestetty liikuntakoulutusta arkiliikkumista ja liikuntaharjoittelua tu
kevaan työskentelytapaan sekä liikunnanohjaukseen. 

Iäkkäiden liikuntamahdollisuuksia on lisätty jä~estämällä Seniorisäpinät 
tapahtumia Myllypuron Liikuntamyllyssä, Maunulan liikuntahallissa ja 
Kampin liikuntakeskuksessa. Liikuntamahdollisuuksia on lisätty myös 
järjestämällä omaishoitoperheiden liikuntaryhmiä sekä toimintakyky
ryhmiä kotihoidon ja omaishoidon asiakkaille ja tarjottu liikuntaneuvonta 
vuodesta 2007 alkaen. 

Toimintakyvyltään heikentyneiden kotona asuvien ikääntyneiden liik
kumisen tueksi on koulutettu vapaaehtoisia liikuntakavereita. 

Liikuntavirasto järjestää ikääntyneiden ohjattua kuntosaliharjoittelua 
kahdeksalla liikuntaviraston hallinnoimalla kuntosalilla ja palvelutalois
sa. Sosiaalivirasto järjestää ohjattua kuntosaliharjoittelua ikääntyneille 
kahdeksassa eri toimipisteessä. 

läkkäille on mahdollisuus käyttää kuntosaleja aiempaa laajemmin 
omaehtoiseen harjoitteluun. Seniori-ikäisille on otettu käyttöön omia 
kuntosaliaikoja, jolla pyritään madaltamaan kynnystä omaehtoiseen 
kuntosaliharjoitteluun . 

Päivätoiminnan asiakkaille tehdään liikuntasuunnitelmat. Palvelukes
kusten kuntosalitoimintaa on lisätty. Kuntosaleja on kaikissa palvelu
keskuksissa ja ne ovat tiiviissä käytössä. Virkistyskeskuksissa, joissa ei 
ole kuntosalia, järjestetään ohjattua liikuntaa. 

Käpylässä toteutetussa Neljän sukupolven leikkipuistohankkeessa on 
kehitetty yhteistoimintamallia, jossa leikkipuiston toimintaa monipuolis
tetaan ja tarjotaan liikunnan ja yhdessäolon mahdollisuuksia myös ikä
ihmisille. Hankkeen kokemuksia levitetään ja tarjotaan yhteistoiminta
mailia myös muille alueille. 

Senioriliikunnan kehittämishanke päättyy vuoden 2010 loppuun. Viras
tojen yhteisenä tavoitteena on jatkaa ja lisätä yhteistyötä. 

Khs toteaa, että vuoden 2011 talousarvion hyväksymisen yhteydessä 
liikuntavirastoon perustettiin senioriliikunnan suunnittelijan toimi, jonka 
myötä toiminta vakiinnutetaan osaksi liikuntaviraston toimintaa. 
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Yksityiskohtaiset kuvaukset toiminnoista ja niiden volyymeistä ilmene�
vät tarkemmin liitteinä olevista lausunnoista.� 

Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.� 

(Sj I Hannu Hyttinen, puh. 31036683)� 
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VT JULIA VIRKKUSEN JA 17 MUUN VALTUUTETUN ALOITE TIEDOTIA
MISESTA KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN PAIKOISTA 

Kvsto 8.9.2010, asia 24 
Khs 2010-1631 

Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 

"Helsingin opetusvirasto tiedottaa koululaisten iltapäivätoimintaan ha
keneille perheille kielteisestä päätöksestä varsin tylyllä otteella Helsin
gin kaupungin päätösluettelosta. Perheet, joiden lapsi ei ole mahtunut 
siihen iltapäivätoimintaan, johon hänelle on haettu paikkaa, eivät 
myöskään aina saa päätöksen ohessa riittävän selkeästi tietoa niistä 
kriteereistä, joiden mukaan paikat on jaettu. Opetusviraston mukaan 
sillä ei ole mahdollisuutta liittää päätösluettelon otteeseen tarkempaa 
informaatiota päätöksen perustetuista kuin mitä muutamalle riville mah
tuu, eikä vaikuttaa vanhempien saaman kirjeen sävyyn. Tämä ei ole 
hyvä tapa palvella kaupungin asukkaita. 

Keväällä 2010 koululaisten syksyllä alkavaan iltapäivätoimintaan haki 
ennätysmäärä lapsia, ja myös kielteisiä päätöksiä jouduttiin tekemään 
ennätysmäärä. Käytännössä joka kymmenes toimintaan periaatteessa 
oikeutettu hakija jäi ilman paikkaa. Tämä aiheutti myös ennätysmäärän 
oikaisuvaatimuksia, joille oli tyypillistä se, että ilman paikkaa jääneet 
perheet kokivat olleensa huonosti tai virheellisesti informoituja toimin
taan hakemisesta ja mm. kerhojen toiminta-ajoista. 

Iltapäivätoiminnan hakulomakkeeseen on ollut mahdollista rastittaa 
vaihtoehdoiksi joko klo 16 tai klo 17 asti kestävä iltapäivätoiminta, mut
ta hakijoille saattaa jäädä epäselväksi, että joidenkin kerhojen toiminta 
kuitenkin päättyy klo 16 joka tapauksessa. 

Opetusviraston mukaan "eri toiminnan järjestäjien toiminta-ajat on ker
rottu alueellisissa iltapäivätoiminnan esitteissä". Vanhemmille ei kuiten
kaan kerrota, mistä näitä esitteitä saa. 

Tulevien eka- ja tokaluokkalaisten sekä erityisoppilaiden vanhempien ei 
voida olettaa etsivän käsiinsä mitään esitteitä, vaan tiedotusvastuun 
toiminnan järjestämisestä käytännössä tulisi olla toimintaa koordinoival
la opetusvirastolla. Kouluun voi nykyisin ilmoittautua verkossa käymättä 
lainkaan koululla. Siksi kaiken iltapäivätoiminnan järjestämiseen liitty
vän tiedon tulisi myös löytyä opetusviraston nettisivuilta. 

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämmekin, että 
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hakulomake suunnitellaan siten, että hakija ymmärtää, mit
kä ovat toiminta-ajat juuri siinä iltapäivätoiminnassa, johon 
paikkaa haetaan 

tiedot tulevan syksyn iltapäivätoiminnan järjestämispaikois
ta ja toiminta-ajoista listataan helposti luettaviksi opetusvi
raston verkkosivuille keväisin heti, kun toiminnan järjestäjät 
ovat tiedossa 

iltapäivätoiminnasta tiedottamisessa tehdään tiivistä yhteis
työtä päivähoidon esiopetuksen kanssa siten, että tulevien 
ekaluokkalaisten vanhemmille jaetaan myös päiväkodeissa 
keväällä selkeät ohjeet ekaluokkalaisten iltapäivätoimin
taan hakemisesta 

ja että 

kielteiseen päätökseen iltapäivätoimintapaikasta kirjataan 
nykyistä ystävällisemmät ja selkeämmät perustelut sille, 
miksi lapselle ei ole voitu myöntää haettua paikkaa - tarvit
taessa muuttamalla kaupungin käytäntöä päätösluettelon 
otteiden käyttämisestä päätöksistä tiedottamisessa." 

Aloitteesta on saatu 22.12.2010 opetuslautakunnan lausunto, joka on 
liitteenä 59. 

Khs viittaa opetuslautakunnan asiassa antamaan lausuntoon, jossa to
detaan mm.että iltapäivätoimintaan tulee hakea kunnan edellyttämällä 
tavalla. Kunnan tulee etukäteen ilmoitta aamu- ja iltapäivätoiminnan jär
jestämispaikoista, toiminnan alkamis- ja päättymisajankohdasta sekä 
siitä, miten sen järjestämään iltapäivätoimintaan haetaan. Otettaessa 
lapsia iltapäivätoimintaan heihin on sovellettava yhdenvertaisia valinta
perusteita. 

Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto on 27.2.2007 päättänyt 
osana toimintasuunnitelmaa iltapäivätoimintaan ottamisen perusteista. 
Ko. toimintaan pyritään ensisijaisesti sijoittamaan 1. luokanoppilaat ja 
erityisoppilaat. 

Helsingissä perusopetuslain mukaisen iltapäivätoiminnan kohderyhmä 
on noin 14000 oppilasta. Toimintaan haetaan keväällä keskitetynha
kuajan puitteissa. Hakuaika alkaa kouluun ilmoittautumispäivänä ja 
kestää huhtikuun loppuun. Hakuajan pituudessa on huomioitu, että eri
tyisopetusta tarvitsevien oppilaiden koulupaikkaa koskevat päätökset 
saadaan vaimisteitua ennen iltapäivätoiminnan haun päättymistä. Haki
joiden määrä on vuosi vuodelta lisääntynyt tasaisesti. Lukuvuonna 
2010-2011 on toiminnassa mukana noin 4050 oppilasta. 
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Alueellista tarpeen ja tarjonnan tasapainoa pyritään edistämään selvit
tämällä koulutulokkaiden määrä sekä ohjaamalla huoltajia päivähoi
dossa, jotta nämä saavat tietoa tarjolla olevista iltapäivätoiminnan pal
veluista. Alueiden välillä on eroa paikkamäärissä. 

Kaikille paikkaa hakeneille ei kaupunki nykyisessä taloudellisessa tilan
teessa pysty osoittamaan perusopetuslain mukaista iltapäivätoiminnan 
paikkaa. Keväällä 2010 noin 500 oppilasta sai kielteisen päätöksen. 
Näistä 2. vuosiluokanoppilaita oli 90 %. 

Toisin kuin valtuustoaloitteessa todetaan, oikaisuvaatimuksille ei ollut 
tyypillistä se, että ilman paikkaa jääneet perheet kokivat olleensa huo
nosti tai virheellisesti informoitujatoimintaan hakemisesta ja mm. kerho
jen toiminta-ajoista vaan siksi, että lapsi ei saanut iltapäivätoiminnan
paikkaa. 

Opetusvirasto vastaa iltapäivätoiminnan keskitetystä tiedottamisesta. 
Keväällä 2010 sanomalehti-ilmoituksessa tiedotettiin toimintaan hake
misesta kouluun ilmoittautumisen yhteydessä. Kaupungin iltapäivätoi
minnan esitettä jaettiin kaikkiin kouluihin ja toimintapaikkoihin. Esitettä 
painettiin suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Lisäksi esitteestä oli venä
jän- ja somalinkieliset internet-versiot. 

Koulutulokkaat ovat saaneet iltapäivätoiminnan kaupungin esitteen ja 
hakuohjeet kotiin vuodenvaihteessa oppivelvollisuusilmoituksen yhtey
dessä. Huoltajille, jotka ilmoittivat sähköisesti lapsensa kouluun, oli 
opetusviraston internet-sivuilla palvelunohjaus iltapäivätoimintaan. 

Keväällä 2011 opetusvirasto ja sosiaalivirasto ottavat käyttöön yhteisen 
esitteen. Esitteeseen on koottu tietoa perusopetuslain mukaisesta ilta
päivätoiminnasta ja sosiaaliviraston järjestämästä leikkipuistotoimin
nasta. Esitettä saa kaikista päiväkodeista leikkipuistoista, kouluista ja ii
ta päivätoiminna n toimintapaikoista . 

Tuleville 2. vuosiluokan oppilaille esitettä on jaettu koulussa tai siitä on 
tiedotettu huoltajille muulla tavalla mm. koulujen vanhempainilloissa. 

Varsinaisessa Wilma järjestelmässä ei ole ollut linkkiä iltapäivätoimin
taan. Opetusvirasto on huomioinut tämän kevään 2011 haun suunnitte
lussa. Hakuajan alkamisesta tiedotetaan Wilma tiedotteella lasten huol
tajia. 

Wilma järjestelmän kouluun ilmoittautumisosiossa on myös linkki ope
tusviraston internet-sivujen iltapäivätoimintaan, 
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Opetusvirasto on käynyt kaikkien nykyisten iltapäivätoiminnanpalvelun
tuottajien kanssa henkilökohtaiset yhteistyöneuvottelut syksyn 2010 ai
kana. Näissä palavereissa on linjattu seuraavaa toimintavuotta määrit
tävät asiat, kuten paikkamäärät ja toimintapaikkojen sijainnit. 

Opetusvirasto muuttaa hakulomaketta niin, että hakulomakkeessa sel
keästi tiedotetaan, että osassa toimintapaikoissa toimintaa järjestetään 
vain klo 16.00 saakka. Edelleen huoltajaa pyydetään tarkastamaan 
alueellisesta iltapäivätoiminnan esitteestä hakemansa toimintapaikan 
aukioloaika. Vasta tämän jälkeen huoltaja täyttää hakemansa toiminta
paikan toiminta-ajan ja paikan. 

Aloitteessa on esitetty, että kielteiseen päätökseen iltapäivätoiminta
paikasta tulisi kirjata nykyistä ystävällisemmät ja selkeämmät perustelut 
sille, miksi lapselle ei ole voitu myöntää haettua paikkaa. Edelleen aloit
teessa on esitetty, että tarvittaessa tulisi muuttaa kaupungin käytäntöä 
päätösluettelon otteiden käyttämisestä päätöksistä tiedottamisessa. 

Perusopetuslain mukaiseen iltapäivätoimintaan ottamista koskevapää
tös on hallintopäätös, johon sovelletaan päätöksen muotoa, sisältöä ja 
perusteluja sekä määrämuotoa koskevia määräyksiä. Lisäksi viran
omaisen on lain mukaan käytettävä asiallista, selkeää ja ymmärrettä
vää kieltä ja päätös on annettava tiedoksi kuntalain mukaisesti, joten 
asianosaiselle lähetetään päätöstä koskeva pöytäkirjanote oikaisuvaa
timusohjeineen erikseen tiedoksi kirjeellä. 

Opetusvirasto seuraa iltapäivätoiminnan tiedottamisen toimivuutta ja 
tarvittaessa kehittää käytänteitä. 

Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

(Sj I Hannu Hyttinen, puh. 310 36683) 
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VT KAUKO KOSKISEN JA 8 MUUN VALTUUTETUN ALOITE TONTrlEN 
VUOKRANTARKISTUKSEN PERIAATIE1STA 

Kvsto 2.6.2010, asia 22 
Khs 2010-1143 

Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 

"Kaupungin vuokratessa rakennusmaata noudatetaan vuokrantarkis
tusten osalta kahta erilaista periaatetta. Toisen mukaan tontti vuokra
taan esimerkiksi 60 vuodeksi ja vuokraa tarkistetaan elinkustannusin
deksin muutoksia vastaavasti vuokrakauden aikana ja muutetaan vas
taamaan käypää maanhintaa vuokrakauden päättyessä, jolloin korotus 
saattaa tuntua kohtuuttoman suurelta. Toinen vaihtoehto on, että vuok
ra on sidottu elinkustannusindeksiin ja se tarkistetaan käypää maanhin
taa vastaavaksi määrävälein (20 tai 30 vuotta). 

Me allekirjoittaneet kaupunginvaltuutetut ehdotamme, että kaupunki 
siirtyy tontteja vuokrattaessa pääsääntöisesti periaatteeseen, että 
vuokrat voidaan tarkistaa kaupungin tai vuokralaisen aloitteesta käypää 
hintaa vastaavaksi 20 tai 30 vuoden välein." 

Aloitteesta on saatu 14.10.2010 kiinteistölautakunnan lausunto, joka on 
liitteenä 60. 

Khs viittaa saatuun lausuntoon ja toteaa, että asuntotontit vuokrataan 
tällä hetkellä pääsääntöisesti 60 vuodeksi, jolloin maanvuokraa tarkis
tetaan vain elinkustannusindeksin kehityksen mukaan. Maanarvo on 
viime vuosikymmeninä kohonnut yleistä inflaatiokehitystä nopeammin. 
Tämä on korostunut erityisesti Helsingissä ja muualla pääkaupunki
seudulla. Sen vuoksi vanhojen, esimerkiksi 1950-luvulla solmittujen 
maanvuokrasopimusten perusteella perittävät maanvuokrat ovat elin
kustannusindeksitarkistuksista huolimatta jääneet erittäin alhaisiksi ver
rattuna tonttien todelliseen arvoon. Vanhojen sopimusten osalta perit
tävän maanvuokran ja tontin käyvän arvon välistä epäsuhtaa ovat li
säksi korostaneet eri vuosikymmeninä voimassa olleet indeksitarkistus
ten tekemistä koskeneet lainsäädännölliset rajoitukset. 

Khn marraskuussa 1995 tekemän päätöksen mukaisesti 100 vuodeksi 
tehtäviin maanvuokrasopimuksiin sisällytetään maanvuokran tarkista
mista koskeva ehto, jonka mukaan maanvuokra voidaan kaupungin tai 
vuokralaisen aloitteesta tarkistaa 30 vuoden välein käypää maanhintaa 
vastaavaksi. Mainitut määräajoin tehtävät tarkistukset ovat perusteltuja 
erityisen pitkissä vuokrasopimuksissa, jotta 100 vuodeksi luovutetuista 
tonteista saatava vuokratuotto säilyisi vuokranantajan kannalta kohtuul
lisella tasolla. Kaupungilla on voimassa tällä hetkellä yhteensä 215 
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asuntotonttien maavuokrasopimusta, joiden vuokra-aika on noin 100 
vuotta. Tällaisia maanvuokran tasokorotuksen mahdollistavia sopimuk
sia on käytetty pääsääntöisesti vain suurilla projektialueilla, Viikissä, 
Hermannissa ja Toukola-Arabianrannassa. 

Maanvuokraan määräajoin tehtävät tasokorotukset alentavat prosentu
aalista maanvuokran korotusta, kun maanvuokrasopimus aikanaan uu
sitaan ja tontille määritetään uusi kohtuullisen käyvän arvon mukainen 
vuokra. Lisäksi vuokrakauden aikana tehtävät tasokorotukset todennä
köisesti lisäisivät kaupungin maanvuokratuloja. Toisaalta tasokorotuk
set nostaisivat vuokralaisten asumiskustannuksia vastaavassa suh
teessa. 

Khs toteaa, että vuoden 2011 talousarvioon sisällytettiin tavoite, jonka 
mukaan vuokratonttien vuokrien tarkistuksessa siirrytään nykyistä Iyhy
empään tarkastusrytmiin. Tämä on mahdollista toteuttaa kiinteistöviras
ton lausunnossa mainituin tasokorotuksin tai aloitteessa mainituin tosi
asiallisin tarkistuksin käypää vuokraa vastaavaksi. Edellä kuvattu vuok
rien jälkeenjääneisyys on syntynyt useiden tekijöiden yhteisvaikutuk
sesta ja erityisesti siihen on vaikuttanut inflaatiokehitys. Kauaskantoisia 
ratkaisuja tehtäessä on syytä huomioida se, että inflaation kaltaiset 
reunaehdot saattavat tulevaisuudessa muuttua. Niinikään on arvioitava, 
mikä vaikutus muutoksilla on asumiskustannuksiin, sillä ne heijastuvat 
rakennettavien asuntojen kysyntään ja sitä kautta tarjontaan eli toteu
tuvan tuotannon tasoon. 

Kiinteistöviraston tonttiosasto ilmoittaa käynnistäneensä asian valmis
telun. Khs toteaa, että asian laajuuden ja kauaskantoisuuden vuoksi se 
on syytä tuoda viejä kiinteistölautakunnan käsittelyyn omana asianaan. 

Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

(Kaj I Miliza Ryöti, puh. 31025407) 
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vr ANTII VUORELAN ALOITE MELUHAITIOJEN VÄLTIÄMISESTÄ 
KAUPUNGIN ASUINKIINTEISTÖiSSÄ 

Kvsto 16.6.2010, asia 20 
Khs 2010-1226 

Aloitteentekijä mainitsee aloitteessaan seuraavaa: 

"Kaupungin omistamissa asuinkiinteistöissä toimii ravintoloita, joiden 
toiminnasta aiheutuu mm. meluhaittaa kaupungin asuinkiinteistöjen 
asukkaille. Tämä pitää välttää tulevaisuudessa. 

Esitän, että valmistellaan seuraavat säännöt noudatettaviksi jatkossa 

Jos ravintolan ja asuinhuoneistojen välinen äänieristys ei 
ole kunnossa, ei kaupunki vuokraa tilaa ravintolatoimin
taan. 

Jos ei ole varmistettu sitä, että esim. ravintolakeittiön käry, 
savu ja muu häiriöt eivät haittaa asumista, ei kaupunki 
vuokraa tilaa ravintolatoimintaan. 

Jos ravintola ei noudata aukioloaikoja vaan pitää ravintolaa 
auki sovittujen aikojen ulkopuolella, ravintolan vuokrasopi
mus irtisanotaan." 

Aloitteesta on saatu 31.12.2010 kiinteistölautakunnan ja 13.10.2010 
asuinkiinteistöyhtiöiden toimitusjohtajien kokouksen lausunnot, jotka 
ovat liitteinä 61 ja 62. 

Khs viittaa kiinteistölautakunnan lausuntoon ja toteaa, että se pitää tar
koituksenmukaisena välttää melu- tai muuta haittaa aiheuttavien ravit
semisliikkeiden sijoittamista kaupungin omistamiin asuinkiinteistöihin, ja 
että tilojen vuokrauksessa noudatetaan nykyisin näitä periaatteita. En
sisijaisesti pyritään toimintaan, joka ei aiheuta häiriötä asuinalueella 
yöaikaan. 

Vuokraustilanteessa noudatetaan Helsingin kaupungin ympäristökes
kuksen, rakennusvalvontaviraston ja pelastuslaitoksen yhteistyössä 
laatiman Ravitsemisliikkeiden suunnitteluohjeita -julkaisun (2003) sisäl
tämiä periaatteita. Suunnitteluohjeisiin on koottu ravitsemisliikkeitä kos
kevia säännöksiä, joita rakennusvalvonta-, terveydensuojelu- ja pelas
tusviranomaiset käyttävät arvioidessaan ravitsemistoiminnan terveelIi
syyttä ja turvallisuutta. 
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Toimenpiteiden luvanvaraisuuden osalta suunnitteluohjeissa todetaan, 
että toiminnanharjoittajan tulee ennen toiminnan aloittamista hankkia 
rakennusvalvontaviranomaisen, terveydensuojeluviranomaisen ja pe
lastusviranomaisen hyväksynnät ravitsemisliikkeessä tehtäviä toimen
piteitä koskien. Suunnitteluohjeissa mainittujen säännösten mukaan ra
vitsemisliikkeen voi sijoittaa vain rakennusvalvontaviranomaisen hy
väksymään tilaan. Terveydensuojeluviranomainen vastaa elintarvike
huoneiston tarkastamisesta toiminnanharjoittajan tekemän ilmoituksen 
perusteella. Ilmoitusten käsittelyssä kiinnitetään erityistä huomiota mm. 
rakennusvalvonnalliseen lupatilanteeseen, ilmanvaihtoon, ääneneristä
vyyteen sekä huoneiston varusteisiin. 

Ääneneristävyys tulee suunnitella Suomen rakentamismääräyskokoel
man osan C 1 määräysten ja ohjeiden mukaan. Meluisien tilojen, kuten 
ravintoloiden, diskojen, konserttisalien sekä melua aiheuttavien työ- ja 
tuotantotilojen sijoittamista asuin- ja vastaavien tilojen viereen on syytä 
välttää. Mikäli meluinen tila kuitenkin sijoitetaan niin, että se voi vaaran
taa riittävän hyvien ääniolosuhteiden saavuttamisen asuin- ja vastaa
vissa tiloissa, on tilat toteutettava niin, että äänen leviäminen meluisas
ta tilasta asuntoihin ja muihin meluIle herkkiin tiloihin riittävästi rajoite
taan. 

Asuntoon toistuvasti kohdistuva suurin sallittu melutaso on päivällä (klo 
7 - 22) enintään 35 dB (A) ja vastaavasti yöllä 30 dB (A) (klo 22 - 7). 
Äänenpainetasot saavutetaan yleensä ravitsemisliikkeissä, joissa ei 
esitetä elävää eikä tanssimusiikkia, jos: 

IImanääneneristävyys ravitsemisliikkeen ja asuinhuoneis
ton välillä on vähintään 60 dB. 

Askelääneneristävyys ravitsemisJiikkeestä asuinhuoneis
toon on vähintään 49 dB. Askelääni voi olla ongelma vaik
ka ravitsemisliike olisi asuinhuoneiston alapuolella. 

Mikäli ravitsemisliikkeessä esitetään musiikkia asiakkaiden puheääntä 
voimakkaammin, tulee i1manääneneristävyyden olla parempi kuin 70 
dB. Tanssiravintolaan tulee suunnitella vielä tätäkin parempi il
manääneneristävyys, eli tasoa 75 - 80 dB. Mikäli ravitsemisliikkeen 
toiminta muutetaan ns. musiikkiravintolaksi, tulee ääneneristävyyden 
riittävyys ja luvanvaraisuus selvittää. 

Suomen rakentamismääräyskokoelman osan D 2 mukaan ravitsemis
liikkeiden ilmanvaihdon tarve on yleensä niin suuri, että se voidaan to
teuttaa vain koneellista sisään puhallusta ja -poistoa käyttäen. Ravit
semisliikkeen jäteilma on johdettava rakennuksen korkeimman osan 
vesikaton yläpuolelle ja riittävän etäälle ikkunoista ja ulkoilma-aukoista. 
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Tilojen aukioloajoista voidaan päättää vuokrasopimuksessa ja asettaa 
sanktiot niiden noudattamatta jättämisestä. 

Lisäksi Khs viittaa asuinkiinteistöyhtiöiden toimitusjohtajien kokouksen 
lausuntoon ja toteaa, että Helsingin kaupungin kiinteistöyhtiöiden omis
tamat tilat on vuokrattu kiinteistöviraston tilakeskukselle, joka vastaa ti
lojen käytöstä. Jo nykyisellään vuokraustilanteessa toimitaan kaupun
gin omistamien kiinteistöyhtiöiden tilojen osalta aloitteessa esitettyjen 
periaatteiden mukaisesti. 

Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

(Kaj / Suvi Rämö, puh. 310 74325) 
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VT YRJÖ HAKASEN JA 27 MUUN VALTUUTETUN ALOITE SIPOON 
LIITOSALUEIDEN SUUNNITIELUN TAVOITEKESKUSTELUSTA 

Kvsto 16.6.2010, asia 21 
Khs 2010-1228 

Aloltteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 

"Sipoon liitosalueiden suunnittelu on suurimpia yksittäisiä hankkeita 
Helsingin kaupunkisuunnittelussa. Siihen liittyy monia periaatteellisesti 
tärkeitä kysymyksiä, kuten rakentamisen määrälliset ja rakenteelliset 
tavoitteet ja vaihtoehdot, raide- ja muun liikenteen ratkaisut, Sipoonkor
ven ja Natura-alueiden suojelu, maanomistusta koskevat ratkaisut, pal
velujen järjestäminen sekä yhteistyö naapurikuntien Sipoon ja Vantaan 
kanssa. 

Me allekirjoittaneet esitämme, että Sipoosta ja Vantaalta Helsinkiin Iii
tettyjen alueiden suunnittelun lähtökohdista, tavoitteista ja vaihtoeh
doista järjestetään syksyllä valtuustossa lähetekeskustelu, joka voisi 
toimia evästyksenä alueen yleiskaavan valmistelussa." 

Khs toteaa, että kaupunginvaltuuston kokouksessa 6.10.2010 päätetyn 
menettelytavan mukaisesti ennen kaavaehdotuksen laatimista tulee 
kuntakäsittelyssä käsitellä Helsingin, Vantaan ja Sipoon kuntien yhtei
sen Östersundomin yleiskaavan luonnos vähintään kaupungin- tai kun
nanhallituksen tasolla. Mikäli kaupunginhallitus käsittelynsä yhteydessä 
kuitenkin katsoo, että asia on merkityksensä vuoksi perusteltua käsitel
lä myös valtuustotasolla, tämä mahdollisuus sisältyy päätettyyn menet
telytapaan. 

Yleiskaavan valmisteluvaiheen vuorovaikutusosuuden jälkeen on tie
dossa osallispalaute, jolloin on luonteva vaihe käydä kaavaehdotuksen 
laatimista ohjaava poliittinen keskustelu. Keskustelu kaavan asiasisäl
löstä on myös maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen kaavaprosessin 
kannalta tarkoituksenmukaista toteuttaa valmisteluvaiheen vuorovaiku
tusosuuden jälkeen. 

Valtuustoaloitteessa esitettiin lähetekeskustelun käymistä syksyllä 
2010. Joiltakin osin valtuutettujen oli mahdollista käydä lähetekeskuste
lua jo Östersundomin yleiskaavan menettelytapojen päätöskäsittelyn 
yhteydessä, jolloin muun muassa hyväksyttiin yksi suunnittelua ohjaava 
ponsi. Prosessipäätöksen valmistelun aluksi arvioitua pitempään kes
täneen valmistelun vuoksi varsinainen päätös yhteisen yleiskaavan laa
timisesta kaikkien kuntien osalta on saatu vasta loppusyksystä 2010. 
Yhteisen yleiskaavan luonnos olisi alustavan aikataulun mukaan sisäl



HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS MIETINTÖ LIITE A 81 
HELSINGFORS STADSSTYRELSE BETÄNKANDE BILAGAA 

7.2.2011 

löllisesti osallispalautteineen lautakunta- ja hallituskäsittelyissä vuoden� 
2011 kevätkaudella.� 

Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.� 

(Kaj I Suvi Rämö, puh. 310 74325)� 
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VT KAUKO KOSKISEN JA 17 MUUN VALTUUTETUN ALOITE KAUPUNGIN 
TYÖTILOJEN SEKÄ TILOJEN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEIDEN MÄÄRÄ
VUOSITARKASTUKSISTA 

Kvsto 25.8.2010, asia 18 
Khs 2010-1544 

Aloitteentekijät mainitsevat aloitteessaan seuraavaa: 

"Kosteus- ja homevaurioista johtuvat rakennusten sisäilmaongelmat ai
heuttavat merkittäviä terveydellisiä haittoja ja suuria kansantaloudellisia 
kustannuksia. Ongelma koskee kaikkia rakennustyyppejä ja suurta 
osaa rakennuskannasta. Rakentamisen painopiste siirtyy korjausraken
tamiseen, jolloin tarvitaan uudenlaista osaamista etenkin kosteusvauri
oiden ja muiden sisäilmaongelmien korjaamisen osalta. Myös lisäänty
vät energiatehokkuusvaatimukset tuovat uusia haasteita koko raken
tamisen kentälle. 

Jotta tilanne pysyisi kaupungin hallinnassa, me allekirjoittaneet kau
punginvaltuutetut edellytämme, että kaupunkiin luodaan menettely, jos
sa kaupungin työpaikoilla ja kiinteistöissä tarkistetaan työtilat sekä tilo
jen käyttö- ja huolto-ohjeet määrävuosin esimerkiksi tilakeskuksen toi
mesta ja työterveyshuollon ja työsuojeluorganisaation kanssa." 

Aloitteesta on saatu 21.12.2010 talous- ja suunnittelukeskuksen ja 
31.12.2010 kiinteistölautakunnan lausunnot, jotka ovat liitteinä 63 ja 
64. 

Khs viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että kaupunginjohtaja on 
12.12.2007 asettanut sisäilmatyöryhmän, jossa on rakentamisen, kiin
teistönhuollon ja työterveyshuollon asiantuntemus sekä tilojen käyttäji
en edustus. Moniammatillisen ryhmän toiminnassa on ollut aktiivisesti 
mukana kiinteistöviraston, rakennusviraston, opetusviraston, sosiaalivi
raston ja terveyskeskuksen edustajat sekä työterveyshuolto, ympäris
tökeskus ja työsuojelu. Sen tehtävänä on mm. kehittää yhteisiä toimin
tatapoja, tutkimusmenetelmiä ja työnjakoa sisäilmaongelmien käsitte
lyssä, kehittää sisäilmaongelmien ratkaisuprosesseja sekä ohjeistaa 
korjaustöiden suorittamista kohteissa', joissa on havaittu sisäilma- ja 
homeongelmia. 

Sisäilmaryhmässä on sovittu toimintamalli, jonka mukaan edetään kun 
kiinteistössä epäillään sisäilmaongelmaa. Pääsääntöisesti isännöitsijä 
tilaa silloin kiinteistöön sisäilmatutkimuksen, jonka pohjalta käynniste
tään korjaustoimenpiteet. Hankalissa tapauksissa tilojen sopivuutta 
käyttöön sekä korjausratkaisuja voidaan ratkaista moniammatillisessa 
ryhmässä, jossa on mm. työsuojelun ja työterveyshuollon edustus. 
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Kiinteistöviraston tilakeskus käyttää kiinteistöjen ylläpidossa sähköistä 
huoltokirjaohjelmaa ("Pakki-ohjelma"), joka päivittyy jatkuvasti. Huolto
kirjaohjelmassa on tutkimukset ja selvitykset -osio, johon viedään mm. 
kaikki kiinteistön mahdollisten sisäilma- ja kosteusongelmien tutkimus
raportit sekä nykyään myös kuntoarvioraportit. Lisäksi työsuojelutarkas
taja ja ympäristötarkastajat vievät ko. ohjelmaan tarkastusraporttejaan, 
kun ne koskevat kiinteistön sisäilmaolosuhteita. Kiinteistöjen huoltokir
jat pysyvät ajan tasalla mahdollisten sisäilma- ja kosteusongelmien tut
kimusten ja korjaustoimenpide-ehdotusten osalta. 

Sähköinen huoltokirjaohjelma on työterveyshuollon ja työsuojeluorgani
saation käytössä, joten sen avulla he voivat tutustua kunkin kiinteistön 
mahdollisiin ongelmiin esimerkiksi suunnitellessaan työsuojelun ja työ
terveysh uollon yhteisiä työpaikkakäyntejä. Myös ympä ristötarkastajat 
voivat tutustua muiden tahojen tekemiin tutkimuksiin ja tarkastuksiin 
huoltokirjaohjelman kautta suunnitellessaan terveydensuojeluviran
omaisena tekemiään valvontakäyntejä kouluihin, päiväkoteihin, leikki
puistoihin sekä vastaaviin tiloihin. 

Kiinteistöviraston tilakeskuksen ylläpidossa olevissa kiinteistöissä tois
tuvana kiinteistöjen tarkastuskäytäntönä ovat toimineet myös kuntoar
viot, joita on toteutettu kiinteistöissä 5 - 10 vuoden välein. Suunnitel
mallisen korjaustoiminnan tehostamiseksi on kuitenkin todettu tarve 
kehittää käytössä ollutta kuntoarviomallia kuvaamaan tarkemmin ra
kennuksen todellista kuntoa. Kuntoarvioita on muutettava nykyistä 
enemmän kuntotutkimusten suuntaan. Tilakeskuksessa on käynnisty
nyt kuntoarviotoiminnan kehittäminen. 

Kuten valtuutettu Koskinen aloitteessaan toteaa, kosteusvauriokorjaus
ten suunnittelu, korjaus ja valvonta vaativat uudenlaista osaamista ja 
energiatehokkuusvaatimukset lisäävät haastetta. Kaupungin sisäilma
ryhmässä kehitetään ohjeistusta vaurioiden korjausten onnistumisen 
varmentamiseksi. Lisäksi jä~estetään mm. henkilöstön jatkuvaa koulu
tusta sekä käynnistetään kehitystoimintaa. 

Uutta erillistä tarkastusmenettelyä ei siis ole syytä luoda, vaan on edel
leen kehitettävä jo käytössä olevia työkaluja ja niiden käyttöä eli säh
köistä huoltokirjaa, kuntoarviotoimintaa, sisäilmaongelmien tutkimuksia 
sekä yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Lisäksi sisäilmaongelmien laa
juus, kiristyvät energiatehokkuusvaatimukset sekä näihin liittyvät kehi
tystehtävät vaativat jatkossakin henkilöstön kouluttamista sekä lisä
resursseja tilakeskukseen. 

Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

(Kaj I Suvi Rämö, puh. 310 74325) 
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vr ANTII VUORELAN ALOITE KEHÄ I:N MELUESTEISTÄ SEPÄNMÄESSÄ 

Kvsto 25.8.2010, asia 19 
Kh s 201 0-1 545 

Aloitteentekijä mainitsee aloitteessaan seuraavaa: 

"Kehä ykkösen liikennemäärät ovat kasvaneet voimakkaasti viime vuo
sina. Melusuojaus puuttuu monilta osin kokonaan kuten esimerkiksi 
Sepänmäen kohdalla. Liikennemelu kiusaa asukkaita ja häiritsee elä
mistä. 

Esitän, että Kehä ykköselle rakennetaan meluesteet Sepänmäen koh
dalle ensi tilassa." 

Aloitteesta on saatu 4.11.2010 kaupunkisuunnittelulautakunnan, 
3.12.2010 ympäristölautakunnan ja 16.12.2010 yleisten töiden lauta
kunnan lausunnot, jotka ovat liitteinä 65-67. 

Khs viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että Kehä 1:llä on Sepän
mäen asuntoalueen kohdalla nykyisin liikennettä noin 68 000 ajoneu
voa vuorokaudessa. Vuorokausiliikennemäärän on ennustettu kasva
van vuoteen 2030 mennessä noin 82 000 ajoneuvoon. Kymmenessä 
vuodessa Kehä I:n liikenne on kasvanut Sepänmäen kohdalla noin 20 
prosenttia. Viimeisen viiden vuoden aikana kasvu on tosin ollut vain 
noin 5 %. Tiellä on 80 km/h nopeusrajoitus. 

Sepänmäen kohdalla Kehä I:n 55 desibelin päivämelualue ulottuu ny
kyisin noin 300 metrin etäisyydelle tiestä, joten Sepänmäen eteläosan 
asukkaat altistuvat melu lie. 

Kehä I:n meluntorjuntakeinoja on viimeksi arvioitu vuonna 2004 valmis
tuneessa Kehä l:n ja Itäväylän tiesuunnitelmien ajantasaistamisselvi
tyksessä. Siinä on esitetty Sepänmäen kohdalle rakennettavaksi melu
aitoja ja -valleja. Meluaitojen korkeudeksi on suunnitelmassa esitetty 
3 metriä ja vallien korkeudeksi 4-5 metriä. Näillä toimenpiteillä saadaan 
suojattua pääosa nykyisin melu lie altistuvista asukkaista. Vain lähim
pänä Kehä I:tä olevat tontit jäisivät edelleen 55-60 dB melualueelle. 

Meluselvityksen jatkotyönä on tehty ympäristönsuojelulain mukainen 
meluntorjunnan toimintasuunnitelma vuosille 2008-2012. Siinä on esi
tetty keinoja tie- ja katumelun aiheuttamien haittojen vähentämiseksi. 
Maanteiden melunto~untakohteiden osalta on hankkeiden priorisoin
nissa käytetty liikenne- ja viestintäministeriön meluntorjunnan teema
pakettityöryhmän loppuraportissa esitettyä hankeluetteloa. Sepänmäen 
kohdan meluesteet Kehä I:llä ovat tässä luettelossa. 
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Kehä J on hallinnolliselta luokaltaan maantie, joten päävastuu sen me
luntorjunnasta on Uudenmaan ELY-keskuksella. Sillä ei ole moneen 
vuoteen ollut määrärahoja maanteiden erillisten meJuesteiden raken
tamiseen. Meluesteitä on toteutettu lähinnä muun tienparantamisen yh
teydessä (esim. Hakamäentie). 

Kaupunginhallitus on 19.1.2011 tehnyt lausuntoehdotuksen kaupungin
valtuustolie Helsingin Seudun LiikennejärjesteJmäluonnoksen HU 2011 
kehittämisohjelmasta ja ympäristöselostuksesta. Ehdotuksessaan kau
punginhallitus on todennut, että se pitää tärkeänä Helsingin seudun lii
kennejärjestelmään ja - verkkoon tehtävien kehittämistoimenpiteiden ja 
investointien, mukaan lukien meluntorjunnan hankkeiden, huomioonot
tamista kehittämisohjelman laadinnassa. 

Lisäksi kaupunginhallitus on 14.6.2010 antanut lausunnon Uudenmaan 
elinkeino-, Iiikenne- ja ympäristökeskuksen liikenne- ja infrastruktuuri
vastuualueen toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2011 - 2014. 
Kaupunginhallitus on lausunnossaan todennut, että tie- ja raideliiken
teen meluntorjunnan teemapaketin 2008 - 2012 kohteiden toteuttami
nen, mukaan lukien Kehä I:n meluntorjunta Sepänmäen kohdalla, on 
Helsingin kannalta vireillä olevista hankkeista kiireisimpiä. Näiden 
hankkeiden toteutus tulisi saada liikkeelle lähivuosina ja ajoittaa täs
mällisemmin seuraavassa Uudenmaan ELV-keskuksen toiminta- ja ta
loussuunnitelmassa vuosille 2012 - 2015. Helsinki varautuu hankkeiden 
toteutukseen ja käynnistämiseen vastaavassa aikataulussa. 

Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

(Kaj I Suvi Rämö. puh. 31074325) 
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vr ANTII VUORELAN ALOITE SUUTARILANTIEN MELUSUOJAUKSESTA 

Kvsto 25.8.2010, asia 20 
Khs 2010-1546 

Aloitteentekijä mainitsee aloitteessaan seuraavaa: 

"Suutarilantien liikenne on kasvanut voimakkaasti. Suutarilantien me
lusuojaus on puutteellinen. Liikennemelu kiusaa asukkaita mm. Soinin
kujalla. 

Esitän, että Suutarilantien melusuojausta parannetaan ensi tilassa." 

Aloitteesta on saatu 11.11.2010 kaupunkisuunnittelulautakunnan, 
3.12.2010 ympäristölautakunnan ja 16.12.2010 yleisten töiden lauta
kunnan lausunnot, jotka ovat liitteinä 68-70. 

Khs viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että Suutarilantie on Ta
paninkyläntien ja Kehä 111:n välinen pääkatu, jonka liikennemäärä on 11 
000-14000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Tapaninkyläntien kiertoliitty
män pohjoispuolella, Soininkujan kohdalla liikennettä on nykyisin noin 
11 000 ajoneuvoa arkivuorokaudessa. Suutarilantien pohjoisosan las
kentapisteessä liikenne on kasvanut 10 vuodessa noin 20 prosenttia. 
Viime vuosina kasvu on kuitenkin ollut vähäistä. Kadulla on 50 km/h 
no peusrajoitus. 

Suutarilantielle on rakennettu meluesteitä jo aiempina vuosina. Kadun 
itäpuolelle Yrttimaantien ja Siltakyläntien liittymien välille on rakennettu 
meluvalleja vuonna 1997. Riimusauvantien ja Yläkaskentien väliselle 
osuudelle rakennettiin meluaidat vuonna 2006. Esteet toteutettiin muun 
kadunparannuksen yhteydessä. 

Helsingin kaupungin meluntorjunnan toimintasuunnitelma valmistui ke
sällä 2008 ja kaupunginhallitus hyväksyi sen 17.11.2008. Meluesteiden 
rakentaminen on edelleen yksi tärkeistä meluntorjuntakeinoista, kun to
teutettavaksi valitaan kustannushyötysuhteeltaan parhaat kohteet. 

Suutarilantien melueste Soininkujan kohdalla on yhtenä meluntorjunta
kohteena meluntorjunnan toimintasuunnitelmassa. Suunnitelmassa 
Suutarilantien itäreunaan on esitetty alustavasti noin kahden metrin 
korkuista meluaitaa, joka alentaisi huomattavasti melutasoja asuinra
kennusten oleskelupihoilla. Meluesteiden tarkempi mitoitus tehdään 
kohteen jatkosuunnittelun yhteydessä. 

Suutarilantien eteläosan meluesteiden toteuttaminen on huomioitu 
kaupunkisuunnitteluviraston huhtikuussa 2010 esittämässä liikennein
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vestointien investointiohjelmaehdotuksessa 2011-2015, jossa kyseis
ten meluesteiden rakentamista on esitetty vuodelle 2013. Toteutusaika
taulu on kuitenkin täysin riippuvainen katujen meluesteisiin vuosittain 
osoitettavasta määrärahasta. 

Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

(Kaj I Suvi Rämö. puh. 31074325) 
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VT ANTII VUORELAN ALOITE PALKKIOJÄRJESTELMÄN LUOMISESTA 
KAUPUNGIN OMISTAMIIN VUOKRATALOYHTIÖiHIN 

Kvsto 25.8.2010, asia 21 
Khs 2010-1547 

Aloitteentekijä mainitsee aJoitteessaan seuraavaa: 

"Vuokranantajilla on käytössään erilaisia palkkiojärjestelmiä, joissa 
asukkaat saavat pisteitä hyvästä asumisesta (ei korjauksia, ilkivaltaa, 
paikkojen rikkomista) ja siitä, että asukkaat huolehtivat esimerkiksi ta
loyhtiön pihojen ja yhteisten tilojen siistiydestä. Palkkiojärjestelmä kan
nustaa asukkaita pitämään paikoista huolta ja parantaa yhteishenkeä. 
Tästä hyötyvät sekä asukkaat että vuokranantajat. 

Esitän, että Helsingin kaupunki luo yllä esitetyn palkkiojärjestelmän 
omistamiinsa vuokrataloyhtiöihin." 

Aloitteesta on saatu 18.1.2011 asuntolautakunnan lausunto, joka on 
liitteenä 71. 

Khs viittaa saatuun lausuntoon ja toteaa, että useilla vuokranantajilla 
on käytössään kanta-asiakasohjelmia tai muita vuokralaisten palkitse
mistapoja. Vuokralaisten palkitseminen on nähty tärkeäksi osaksi omis
tajapolitiikkaa ja sillä luodaan myönteistä vuokranantajakuvaa ja pa
rannetaan vuokra-asumisen imagoa. Vuokralaisten palkitsemistavat 
vaihtelevat omistajasta riippuen. 

WO:n avainasukasohjelma käynnistettiin vuonna 2007. Ohjelman tar
koituksena on palkita kanta-asiakasta sekä huoneistossa asutun ajan 
että koko asiakkuusajan keston perusteella. Uusi WO:n asukas saa 
välittömästi käyttöönsä muuttoedun, joka sisältää maalit ja tarvikkeet 
kodin uudistamiseksi. Asumisaikana remonttietuja tarjotaan tasavuosin, 
kolmen, viiden ja kymmenen vuoden asumisen jälkeen. Sen lisäksi 
asukkaat ovat oikeutettuja erilaisiin avainasiakastarjouksiin, asukasar
vontoihin, tapahtumiin ja tasavuosilahjoihin. Kolmen vuoden asumisen 
jälkeen vuokravakuus voidaan palauttaa asukkaalle. 

SATO tarjoaa asiakasetuja suoraan tai yhteistyökumppaneiltaan. 
Yhteistyökumppaneilta on tarjolla alennuksia erilaisista tuotteista ja 
palveluista. Tuotteita ovat mm. kotivakuutus, television kanavapaketit, 
laajakaistayhteydet, tietotekniikka ja kodin elektroniikka sekä askartelu
ja sisustuspalvelut. Palveluina tarjotaan muuttopalvelua ja kodinsiivous
ta. SATO itse tarjoaa asiakaslehden, vuokranmaksupäivän vaihdon ja 
vuokravakuusmaksun palauttamisen vuoden asumisen jälkeen. Vaihta
jan etu tarkoittaa asukkaan etusijaa vapautuviin asuntoihin. 
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Helsingin kaupungilla ei ole tällä hetkellä käytössään vastaavaa kanta
asiakasohjelmaa. Yhtiöt ovat tukeneet asukkaiden siivoustalkoita ke
väisin ja syksyisin, jonka lisäksi asukasdemokratian toteuttamiseen on 
annettu jonkin verran tukea. Yksittäisiä vuokralaisia ei ole palkittu pit
käaikaisesta hyvin sujuneesta asiakassuhteesta erikseen. 

Asukkaiden palkitseminen voisi olla järkevää myös kaupungin kiinteis
töyhtiöissä. Kiinteistöyhtiöille kannattaa räätälöidä oma ohjelma, joka 
soveltuu hyvin niin yhtiöille kuin asukkailiekin. On myös huomattava, et
tä ohjelman toteuttaminen rahoitetaan aina vuokrista, joten on syytä 
hakea sellaisia palkitsemistapoja, jotka eivät kohtuuttomasti rasita talo
utta ja korata vuokria. Ottaen huomioon asunnonhakijatilanteen pitkä
aikainen asuminen kaupungin asunnossa ei ole itseisarvo. Ensisijaise
na ja kaikkia osapuolia hyödyttävänä palkitsemisvaihtoehtona voisi olla 
määräajoin annettava remonttipaketti omaehtoiseen korjaukseen. 

Kanta-asiakasohjelma on tärkeä osa asumisaikaista palvelua. Kaupun
gin tarjoaman vuokra-asumisen ulkoiseen kuvaan, imagoon, on viime 
vuosina kiinnitetty huomiota. Tehokkain tapa imagon parantamiseen on 
asumisen laadun ja asukkaiden palvelukokemuksen parantaminen. 
Siksi asukkaiden palkitseminen on tärkeä saada osaksi Helsingin kau
pungin omistajapolitiikkaa. Mahdollisuuksiin toteuttaa asukkaiden pal
kitsemisjärjestelmä osana kaupungin vuokra-asumisen ulkoisen kuvan 
kehittämistä tullaan palaamaan asuntofuusioyhtiön aloittaessa toimin
tansa 1.1.2012. 

Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

(Kaj I Suvi Rämö, puh. 31074325) 
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VT TUULI KOUSAN JA 12 MUUN VALTUUTETUN ALOITE PYÖRÄTASKUJEN 
KÄYTTÖÖNOTOSTA 

Kvsto 8.9.2010, asia 27 
Khs 2010-1636 

Aloitteentekijät ma initsevat aloitteessaan seuraavaa: 

"Helsinki on sitoutunut nostamaan pyöräilyn osuutta kaupunkiliiken
teessä vähintään 15 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä, mutta tuore 
ympäristöraportti osoittaa kulkutapaosuuden jumittuneen kauas tavoit
teesta. 

43 prosenttia suomalaisten tekemistä matkoista on alle viiden kilomet
rin mittaisia, eli ihanteellisia pyöräilyyn. Moni helsinkiläinen kuitenkin 
arastelee pyörän selkään hyppäämistä, ja tottuneempikin pyöräilijä 
saattaa tuntea olonsa turvattomaksi Helsingin poukkoilevassa liiken
teessä. Pelko ja epätietoisuus ajavat valitettavan usein niin liikenne
sääntöjen rikkomiseen kuin vaaratilanteisiin. 

Muissa Euroopan suurkaupungeissa on saatu hyviä kokemuksia pyörä
taskuista, joiden myötä pyöräilijät ryhmittyvät näkyvästi autojen eteen 
liikennevaloissa. Näin myös autoilijat huomaavat pyöräilijät vaivatta ja 
osaavat varoa heitä vaivatta. Suomessa valtioneuvosto antoi pyörätas
kut mahdollistavan asetuksen tämän vuoden heinäkuussa. 

Me allekirjoittaneet valtuutetut vaadimme, että Helsinki ottaa käyttöön 
pyörätaskut kaikissa pyöräilyn kannalta merkittävissä liikennevaloissa." 

Aloitteesta on 25.11.2010 saatu kaupunkisuunnittelulautakunnan lau
sunto, joka on liitteenä 72. 

Khs viittaa saatuun lausuntoon ja toteaa, että kaupunkisuunnitteluvi
rastossa ja rakennusvirastossa varaudutaan järjestelyjen laajamittai
seen käyttöönottoon vuonna 2011, jolloin on tarkoitus saada merkityksi 
pyörätaskut kaikkiaan noin neljäänkymmeneen pyöräilyn kannalta mer
kittävään liikennevaloristeykseen. Ensimmäisten pyörätaskujen on toi
mittava alusta lähtien hyvin, mistä syystä on järkevää ajoittaa niiden 
käyttöönotto pyöräilykaudelle. Tämä ajoitus mahdollistaa myös tehok
kaan ennakkoviestinnän sekä autoilijoille että pyöräilijöille. 

Helsingissä on käynnistynyt valtuuston strategiaohjelman mukainen 
pyöräilyprojekti, jonka tehtävänä on edistää pyöräilyn lisäämistä, jou
duttaa oikeanlaisten suunnitteluratkaisujen omaksumista ja toimia pyö
räliikenteen painoarvon lisäämiseksi kaikessa päätöksenteossa. 
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Kantakaupungin pyöräilyolojen kehittämisessä merkittävä muutos ai
empaan verrattuna on, että pyöräilyä ei enää rinnasteta jalankulkuun 
vaan entistä selkeämmin ajoneuvoliikenteeseen. Kun pyöräilyverkko on 
perinteisesti nähty vain pyöräteiden muodostamana verkostona, se laa
jenee kattamaan kaikki muutkin yhteydet joilla pyöräilyä esiintyy eli käy
tännössä koko katuverkon. Pyöräily katuverkossa on tehtävä nykyistä 
helpommaksi, mikä edellyttää muun muassa yksisuuntaisia pyöräteitä 
ja kaistoja sekä risteysjärjestelyjen parantamista. 

Pyörätaskut ovat olennainen keino parantaa pyöräilijän asemaa riste
yksissä. Ne saatiin heinäkuussa 2010 Suomen lainsäädäntöön Helsin
gin kaupungin selvitysten ja aloitteen pohjalta. Pyörätaskut mahdollis
tava säännös on sisällytetty tieliikenneasetuksen 45 §:ään, jonka mu
kaan pyörätunnusta voidaan käyttää liikennevaloristeyksissä pysäytys
viivan jälkeen pyöräilijöille varatussa odotustHassa. Pyörätaskujen ha
vaittavuuden varmistamiseksi Iiikenne- ja viestintäministeriö edellyttää 
lisäksi, että odotustilaan johtaa aina pyöräkaista (LMp 30 a §). Päätök
sessä ei ole määritelty kaistan pituutta. Helsingissä pyritään sovelta
maan säännöstä niin, ettei sen takia jouduttaisi poistamaan pysäköinti
paikkoja. 

Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

(Kaj / Suvi Rämö, puh. 310 74325) 
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KOSKEE SINEBRYCHOFFIN PUISTON RAUHOITIAMISTA� 
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Esityslistan asia Ko/6� 

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraa
van lausunnon: 

Rakennusviraston katu- ja puisto-osaston tehtävä on rakentaa ja ylläpi
tää Helsingin katuja, toreja ja puistoja. Rakennusvirasto on hyvin tietoi
nen Sinebrychoffin puiston roskaamiseen ja häiriökäyttäytymiseen liit
tyvistä ongelmista. Tilanteen oltua pahimmillaan touko-kesäkuussa 
2010, on roskaaminen heinäkuussa vähentynyt. 

Sinebrychoffin puiston käyttöä on seurattu ja palvelutarjontaa kehitetty 
mahdollistamaan puiston asiallinen runsaskin käyttö. Puiston jätehuol
toa on tehostettu viime vuosina seuraavin toimenpitein: 

Puisto siivotaan kesäaikaan päivittäin, myös viikonloppui
Sin. 

Jäteastiakapasiteettia on vaiheittain lisätty. Vuodesta 2009 
alkaen se on kesäaikaan n. 14000 litraa. Tämä on puiston 
kokoon nähden erittäin paljon. 

Puistossa on yleisö-WC, joka muutettiin maksuttomaksi 
kesäkuussa 2010. 

Rakennusvirasto voi vähentää Sinebrychoffin puiston roskaamisen ja 
häiriökäyttäytymiseen liittyviä ongelmia aktiivisella yhteistyöllä kaupun
gin muiden hallintokuntien sekä poliisin kanssa. Neuvonnalla, valistuk
sella ja tapakasvatuksella sekä esimerkiksi koulujen opetusohjelmilla 
pitää pystyä vaikuttamaan kaupunkilaisten käyttäytymiseen pidemmällä 
aikavälillä. 

Osoite Katuosoite Puhelin Telefon Telefax 
PL 1500 Kasarmikatu 21 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI 00130 HELSINKI Vaihde 310 1661 Växel3101661 31038655 
hkr.kirjaamo@hel.fi hltp:IIWINW.hkr. hei. fi 
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Puiston suunnitelmat otetaan tarkasteluun ja selvitetään miten puiston 
kasvillisuuden ja valaistuksen muutoksilla, mahdollisesti teknisiin lait
teisiin, kuten liiketunnistimiin kytkettynä, voidaan vaikuttaa puiston jär
jestyksen valvontaan. Puistossa sijaitsevan Koffin tornin kunnostami
sella ja vuokraamisella esimerkiksi kahvila-, kioski- tai näyttelytilaksi tai 
asukastaloksi olisi osaltaan myönteinen vaikutus puistoalueen käytölle 
ja sitä kautta sosiaaliselle kontrollille. 

Roskaamisen, meluamisen, julkisen virtsaamisen ynnä muun häiriö
käyttäytymisen valvonta ei ole rakennusviraston eikä sen toimeksian
nosta puistossa urakoivan STARAn toimialaa, eikä näiden virastojen 
henkilöstöllä ole oikeutta eikä mahdollisuutta siihen puuttua. Raken
nusvirasto ei voi ostaa vartiointipalvelua yleisille alueille ilman poliisin 
lupaa. 

Puistojen aitaaminen ja sulkeminen yöksi olisi yksi tehokas keino estää 
häiriöt. Aitaaminen edellyttää myös vartiointipalvelua, portit on suljetta
va ja avattava ja käyttäjät saatava alueelta pois sulkemisaikaan. Kau
punginvaltuusto on Iinjannut, että Helsingin puistot ovat avoinna kaikille 
kaikkina vuoden ja vuorokauden aikoina. Mikäli näitä linjauksia muute
taan, ja muutosten toteuttamiseen osoitetaan riittävät resurssit, voi ra
kennusvirasto ryhtyä toteuttamaan uusia järjestelyjä. 

Pöytäkirjanote kaupunginhallitukselle ja katu- ja puisto-osastolle. 

Lisätiedot:� 
Engblom Pekka, puistovastaava, puhelin 310 38525� 

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä 25.8.2010 

I~I?~~ 
Antti Rautiainen 
pöytäkirjanpitäjä 
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Esityslistan asia Yvp/8 

Ympäristölautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon. 

Ympäristölautakunta toteaa, että aloitteessa mainitut haitat ja niihin 
puuttuminen kuuluvat jä~estyslain nojalla pääosin poliisin toimivaltaan. 

Roskaamisesta säädetään jätelaissa. Jätelain 19 §:n mukaan ympäris
töön ei saa jättää roskaa, likaa eikä käytöstä poistettua konetta, laitetta, 
ajoneuvoa, alusta tai muuta esinettä siten, että siitä voi aiheutua vaa
raa tai haittaa terveydelle, epäsiisteyttä, maiseman rumentumista, viih
tyisyyden vähentymistä tai niihin rinnastettavaa muuta vaaraa tai hait
taa. Roskaaja on velvollinen puhdistamaan roskaantuneen alueen. Jos 
roskaaja ei saada selville, tavoiteta tai roskaaja jaiminlyö velvollisuu
tensa, alueen haltijan on puhdistettava roskaantunut alue. 

Roskaantumista voidaan jossakin määrin ennaltaehkäistä tiedottami
sella ja valistamisella, mutta muuten yleisesti käytössä olevien alueiden 
roskaantumisen estämiseksi ei etukäteen ole paljon muuta tehtävissä, 
kuin varata alueelle riittävästi roska-astioita. Ympäristölautakunta kat
soo, että Sinebrychoffin puistossa on nykyisellään niin paljon roska
astioita, että puiston käyttäjien kannalta ei pitäisi olla minkäänlaista vai
vaa viedä jätteet roska-astioihin. Osa astioista on niin isoja, että niihin 
saa helposti vietyä esimerkiksi tyhjät olutlaatikot. Ongelma onkin, miten 
saada juhlijat käyttämään niitä. Jos roskat ympäristössä eivät häiritse 
juhlijoita millään tavalla tai jos jopa ajatellaan, että roskaisuus kuuluu 
jotenkin kaupunkiympäristöön, valistaminen on turhaa. 

Sinebrychoffin puiston tapauksessa siisteyden edelleen parantamiseksi 
ei kaupungilla ainakaan lyhyellä aikavälillä liene muuta keinoa, kuin li
sätä siivousta ja käymälöitä ja siivoamalla puisto heti aamulla. Koska 

Postiosoite Käynti osoite Puhelin Faksi Tilinro V-tunnus 
PL 500 Helsinginkatu 24 +35893101635 +358931031603 800012-62637 0201256-6 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Alv. nro 
ymk@hel.fi htlp:llwww.hel.fi/ymk FI02012566 
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viikonloppujuhJille ei ole järjestäjää, ei ole ketään tahoa, jolle voitaisiin 
asettaa siivousvastuu. Tämä asia tuli eteen mm. Vantaanjoen kaljakel
lunnan yhteydessä. Roskaantumiseen pätee sääntö, että kerran ros
kaantunut alue roskaantuu helposti lisää. Jos yksi jättää jätteensä vie
mättä roska-astioihin, niin muiden kohdalla kynnys tehdä samoin on 
hyvin alhainen. 

On valitettavaa, että Sinebrychoffin puiston ympäristön asukkaat kärsi
vät puiston käyttöön liittyvistä lieveilmiöistä. Poliisiviranomaisten jatku
va läsnäolo viikonloppuisin puiston ympäristössä on rauhoittanut tilan
netta, mutta poliisin jatkuva läsnäolo ei liene käytännössä mahdollista. 
Puiston käyttöä voi olla mahdollista rajoittaa, mutta se todennäköisesti 
johtaa siihen, että haitat siirtyvät johonkin muualle. 

Asiaan liittyvän viimeaikaisen uutisoinnin perusteella näyttää siltä, että 
alkukesän jälkeen myös roskaantumisongelmat Sinebrychoffin puistos
sa ovat pienentyneet. Tästä on ilmeisesti erityisesti kiittäminen puiston 
kummeja. Ympäristö lautakunta pitää erittäin arvokkaana ja esimerkilli~ 

senä sitä, että paikalliset asukkaat ovat näin ryhtyneet huolehtimaan 
lähiympäristöstään. Vastaavalla tavalla helpottuisi varmaan moni muu
kin roskaantumisongelma. 

Pöytäkirjanote kaupunginhallitukselle (PL 1) ja ympäristövalvontayksi
kölle. 

Lisätiedot:� 
Arovaara Hannu, ympäristötarkastaja, puhelin (09) 310 32014� 

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä 8.9.2010 ja asianosaista kos
keva päätös on annettu postin kuljetettavaksi seuraavana päivänä pöy
täkirjan nähtävänä pitämisestä. 

Postiosoite KäynIiosoite Puhelin Faksi Tilinro Y·tunnus 
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LAUSUNTO LAURA KOLBEN VALTUUSTOALOITIEESEEN SINE
BRYCHOFFIN PUISTON RAUHOITIAMISEKSI 

Laura Kolbe ja 10 muuta kaupunginvaltuutettua ovat allekirjoittaneet 
aloitteen, jossa esitetään, että Helsingin kaupunki ryhtyisi välittömiin 
toimiin Sinebrychoffin puiston rauhoittamiseksi. 

Helsingin kaupungin hallintokeskuksen turvallisuus- ja valmiusosasto 
on vuoden 2008 kesästä lähtien ollut mukana Sinebrychoffin puiston 
turvallisuustyössä. Puistossa i1menneiden ongelmien johdosta turvalli
suus- ja valmiusosasto on kerännyt kahdesti kokoon rakennusviraston 
ja poliisin toimijat, joiden kanssa on pohdittu toimenpiteitä puiston rau
hoittamiseksi. Lisäksi alueen asukkaat ovat olleet ongelmista yhtey
dessä turvallisuus- ja valmiusosastoon. 

Sinebrychoffin puiston käyttö on pitkälti keliriippuvaista ja kävijämäärä 
vaihtelee viikoittain. Sesonki ajoittuu keväästä syksyyn, jolloin puistoon 
voi kerääntyä jopa 2000 nuorta. Vuonna 2009 puiston käyttö hiljeni 
syys-lokakuussa. Ongelmiksi koetaan nuorison päihteiden käyttö, siivo
ton käyttäytyminen, alueen sotkeminen ja päihtyneiden nuorten omai
suuden varastaminen. Ongelmat painottuvat viikonloppuihin, mutta ke
säaikaan rauhattomuutta on myös arki-iltoina. Asukkaat ovat ehdotta
neet mm. puistovahtia ja poliisin partioinnin lisäämistä sekä puiston ai
taamista ja sulkemista klo 21-06 väliseksi ajaksi. 

Toteutettuina toimenpiteinä puistoon on asennettu kiinteä kamera, joka 
on yhteydessä poliisin johtokeskukseen. Samassa yhteydessä alueelle 
on asennettu kameravalvonnasta ilmoittavat kyltit ja poliisi partioi sään
nöllisesti puistossa. Rakennusviraston katu- ja puisto-osasto on lisän
nyt puiston siivouskertoja sekä roska-astiofta alueella sekä järjestänyt 
alueelle ilmaiset WC-palvelut. Perjantai-iltaisin puistossa tekee jalkau
tuvaa nuorisotyötä Helsingin seurakuntayhtymän erityisnuorisotyön 
palveluoperaatio Saapas ja sosiaaliviraston lähityöntekijät ovat jalkau
tuvat alueelle tapahtumien sekä juhlien aikaan. 

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Faksi Tilinro V-tunnus 
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Turvallisuus- ja valmiusosasto katsoo, että jokaisella kansalaisella tulee 
olla oikeus nauttia rauhasta ja turvallisuudesta ilman, että tulee koh
tuuttomasti häirityksi tai niin, että ihmiset tuntevat turvattomuutta. Sine
brychoffin puiston ympäristön asukkaat ovat puistossa viikonloppuisin 
vietettyjen kokoontumisten ja yleisellä paikalla tapahtuvan runsaan al
koholin käytön vuoksi joutuneet kohtuuttomasti kestämään puistossa 
aikaa viettävien häiriötä ja uhkailua. 

Loppukesän 2010 aikana poliisi on tehostanut valvontaa puistossa vii
konloppuiltaisin ja uudet toimenpiteet ovat rauhoittaneet puistossa juh
limista, Poliisi on lupautunut jatkamaan tehostettu toimintaa myös tule
vana aikana ja ennen puistojen sulkemista tulee harkita muita keinoja, 
Puiston sulkemista lievempänä keinona voisi tulla kyseeseen puiston 
käytön ajallinen rajoittaminen esimerkiksi viikonloppuiltaisin klo 21-06 
väliseksi ajaksi. Rajoittamisesta ilmoitettaisiin puiston sisääntuloväylillä 
kyltein ja käyttörajoitusta valvottaisiin vartiointiliikkeen toimesta kau
pungin kustannuksella. Aiheutuvat kustannukset ovat riippuvat käytet
tävästä vartiopalveluiden määrästä, joka voi olla esimerkiksi tuntiveIo
tus. 

Rajoitettua puiston käyttöä yhdessä tehostetun valvonnan kanssa tulee 
pitää ensisijaisina keinoina tilanteen pitämistä rauhallisena ja turvalli
sena ja vasta toissijaisena voidaan pitää puiston sulkemista rajatuksi 
ajaksi aidoin. Sinebrychoffin puiston osalta on laadittu puistosuunnitel
ma, Jos puiston aitaamiseen päädytään, aidan rakentaminen puiston 
ympärille edellyttäisi puistosuunnitelman muuttamista. 

Lisätiedot:� 
Kruskopf Teemu, poliisikoordinaattori, puhelin 310 79866� 

LIlITEET Liite 1 Oikeuspalveluiden lausunto liittyen kaupunkien puistojen 
aitaamiseen 

Liite 2 Poliisin lausunto 
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LAUSUNTO KAUPUNGINHALLITUKSELLE VALTUUTETIU SARI 
SARKOMAAN YM. SUOMENKIELISEN PÄIVÄHOIDON SIIRTÄMISTÄ 
OPETUSTOIMEEN KOSKEVASTA VALTUUSTOALOITTEESTA 

Opev 2010-1176 
Esityslistan asia OTJ/7 

Esittelijä korjasi esityslistan s. 18 päätösehdotuksen viimeisen vajaan 
kappaleen ("Suomenkielinen päivähoito ... ") toisessa virkkeessä olevan 
nimikkeen: po. päivähoidon johtaja ja s. 19 toisen kokonaisen kappa
leen toisessa virkkeessä olevan vuosiluvun: po. 2020. 

Lisäksi esittelijä lisäsi edellä ensiksi mainitulle sivulle päätösehdotuk
sen alusta puuttuneen johtokappaleen: 

"Opetuslautakunta päättänee antaa kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:". 

Keskustelu. 

Hyväksyttiin esittelijän muutettu ehdotus. 

Opetuslautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lau
sunnon: 

Kaupunginvaltuusto on tehnyt 16.6.2010 päätöksen siirtää ruotsinkieli
sen lasten päivähoidon opetusviraston toiminnaksi. Tavoitteena on, et
tä kahden pienen toimintayksikön yhdistäminen vahvistaa ruotsinkielis
tä kasvatus- ja opetustoimintaa ja parantaa mahdollisuuksia tukea las
ten kielellistä ja kulttuurista kehittymistä. Tavoitteena on myös kehittää 
oppilashuoltoa kokonaisuutena, jossa otetaan huomioon 0-15
vuotiaiden ruotsinkielisten lasten tarpeet. Päätöksenteon tueksi tehtiin 
kaksi selvitystä vuosina 2007 - 2008. 

Ruotsinkielinen päivähoito siirtyy sosiaalitoimesta opetustoimeen vuo
den 2011 alusta (kaupunginvaltuusto 10.11.2010). 

Osoite Puhelin Adress Telefon 
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Vuoden 2007 alusta voimaan tullut sosiaalihuoltolain 6 §:n 1 momentin 
muutos (1329/2006) antaa kunnalle mahdollisuuden harkintansa mu
kaan päättää. minkä toimielimen alaisuuteen lasten päivähoito sekä ko
tihoidon ja yksityisen hoidon tuki kuuluvat. 

Varhaiskasvatuspalveluja koskeva lainsäädäntö on osa sosiaalihuollon 
lainsäädäntöä. Laissa säädetään oikeus kunnalliseen päivähoitoon tai 
vaihtoehtoisesti yksityisen hoidon tukeen perheiden valinnan mukaan 
kaikille alle kouluikäisille lapsille. Alle kolmivuotiaiden lasten ja heidän 
alle kouluikäisten sisarusten osalta vanhemmilla on vaihtoehtoinen va
lintaoikeus kotihoidon tukeen. 

Esiopetusta koskeva lainsäädäntö on osa perusopetuslakia. Vuotta en
nen oppivelvollisuuden alkua lapsella on oikeus vanhempien valintaan 
perustuen kestoltaan noin 4 tuntia päivässä annettavaan maksutto
maan esiopetukseen. Esiopetuksen lisäksi lapsella on oikeus myös 
päivähoitoon. 

Päivähoitoa järjestetään päiväkotihoitona tai perhepäivähoitona. Lisäksi 
päivähoitolain piiriin kuuluu leikkitoiminta. 

Suomenkielinen päivähoito ja esiopetus on vuodesta 2004 lukien orga
nisoitu sosiaaliviraston osastotasoiseen yksikköön lasten päivähoidon 
vastuualueelle. Päivähoidon vastuualuetta johtaa päivähoidon johtaja. 
Päivähoidon vastuualue vastaa suomenkielisen kunnallisen päivähoi
don lisäksi yksityisen hoidon tuen ja kotihoidontuen palvelujen ohjau
tumisesta koko kaupungissa. Leikkitoimintaa, kuten kerhoja alle kou
luikäisille on sekä päivähoidon vastuualueen alaisissa päiväkodeissa 
että lapsiperheiden palvelujen vastuualueen alaisissa leikkipuistoissa. 

Kaupunginvaltuusto päätti (10.11.2010) talousarvion hyväksymisen yh
teydessä, että leikkipuistot siirretään vuonna 2011 tai välittömästi sen 
jälkeen osaksi päivähoitoa. Tämän muutoksen toteutumisen jälkeen 
leikkitoiminta kokonaisuudessaan ja myös teikkipuistoissa tapahtuva 
koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta on päivähoidon vastuualueen 
toimintaa. 

Vuoden 2010 alussa alle kouluikäisiä suomen- ja muunkielisiä 1-6
vuotiaita lapsia oli Helsingissä 29 965. Alle kouluikäisten lasten määrän 
ennustetaan lisääntyvän vuoteen 2020 mennessä noin 5 500 lapsella. 
Päivähoidossa oli vuoden 2009 lopussa 20 084 lasta. Yksityisen hoidon 
tuen piirissä oli 1 655 lasta ja kotihoidon tuen piirissä 8 170 lasta. Yh
teensä päivähoitopalveluja käyttäviä lapsia oli 29909. Kunnallisessa 
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kerhotoiminnassa lapsia oli 358. Vuonna 2009 leikkipuistoissa oli kävi
jöitä päivittäin keskimäärin 9 012. 

Päivähoidon toimipisteitä on yhteensä 416 ja henkilöstöä noin 5 000. 
Leikkipuistoja on 70 ja niissä henkilöstöä noin 250. 

Espoossa ja Vantaalla varhaiskasvatuspalvelut on organisoitu sivistys
toimeen, Vantaalla 1.1.2009 ja Espoossa 1.1.2010 lukien. Kuntaliiton ja 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylläpitämän tilaston mukaan 135 
kunnassa (41 %) päivähoidon tehtävistä huolehtii sosiaalitoimen lauta
kunta, 162 kunnassa (50 %) päivähoidon tehtävät on siirretty opetus
toimen lautakuntaan ja 29 kunnassa (9 %) päivähoito on organisoitu 
muulla tavalla. Valtakunnan tasolla on tehty vuonna 2010 selvitys var
haiskasvatuksen hallinnon siirtämisestä opetus- ja kulttuuriministeriölIe 
sekä valmisteltu päivähoitolain muuttamista varhaiskasvatuslaiksi. Pää
töksiä näistä varhaiskasvatuspalveluja koskevista mahdollisista muu
toksista on odotettavissa tulevaisuudessa. 

Kaupunginvaltuuston strategiaohjelmaan 2009-2012 sisältyvä suunni
telma käynnistää sosiaalitoimen ja terveyskeskuksen organisoimista 
koskeva esiselvitys sisältää tarkastelun mm. päivähoidon uudelleen or
fianisoinnista kaupungin sisällä ja siirtoon liittyviin ongelmiin. 

Kaupunginvaltuuston hyväksymässä vuoden 2011 talousarviossa edel
lytetään, että sosiaali- ja terveystoimessa tehdään 1.5.2011 mennessä 
kokonaisselvitys, jonka tavoitteena on parantaa tuottavuutta. Organi
saatiota tarkastellaan erityisesti kaupunkilaisen edun, johtamisen, e\in
kaarimallin ja palvelustrategisten vaihtoehtojen näkökulmasta. Koko
naisselvityksen yhteydessä selvitetään päivähoidon paikka kaupungin 
organisaatiossa. 

Opetuslautakunta katsoo, että tässä yhteydessä on tärkeää ottaa huo
mioon se, että varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen toiminnallinen 
yhteys tarvittavine yhteistyökumppaneineen toteutuu rakenteissa par
haalla mahdollisella tavalla. 

Lisäksi opetuslautakunta esittää, että päivähoidon organisoitumista 
selvitettäessä ryhmään otetaan opetusviraston edustus mukaan. 
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Pöytäkirjanote kaupunginhallitukselle. 

Lisc:itiedot: 
Salo Outi, linjanjohtaja, puhelin 310 86274 
Tikkanen Tuulia, opetuskonsultti, puhelin 31088047 

Merja Aalto-Setälä 
pöytäkirjanpitäjä 
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Sosv 2010-840 
Esityslistan asia Sosj/5 

Sosiaalilautakunta päätti antaa asiasta kaupunginhallitukselle seuraa
van sisältöisen lausunnon: 

Päivähoitoa koskeva lainsäädäntö, päivähoidon palvelut ja nykyinen organisoitumi
nen 

Vuoden 2007 alusta voimaan tullut sosiaalihuoltolain 6 §:n 1 momentin 
muutos (1329/2006) antaa kunnalle mahdollisuuden harkintansa mu
kaan päättää, minkä toimielimen alaisuuteen lasten päivähoito sekä ko
tihoidon ja yksityisen hoidon tuki kuuluvat. 

Varhaiskasvatuspalveluja koskeva lainsäädäntö on osa sosiaalihuollon 
lainsäädäntöä. Laissa säädetään oikeus kunnalliseen päivähoitoon tai 
vaihtoehtoisesti yksityisen hoidon tukeen perheiden valinnan mukaan 
kaikille alle kouluikäisilJe lapsille. Alle kolmevuotiaiden lasten ja heidän 
alle kouluikäisten sisarustensa osalta vanhemmilla on vaihtoehtoinen 
valintaoikeus kotihoidon tukeen. 

Esiopetusta koskeva lainsäädäntö on osa perusopetuslakia. Vuotta en
nen oppivelvollisuuden alkua lapsella on oikeus vanhempien valintaan 
perustuen kestoltaan noin 4 tuntia päivässä annettavaan maksutto
maan esiopetukseen. Esiopetuksen lisäksi lapsella on oikeus myös 
päiväh oitoon. 

Päivähoitoa järjestetään päiväkotihoitona tai perhepäivähoitona. Lisäksi 
päivähoitolain piiriin kuuluu leikkitoiminta. 
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Suomenkielinen päivähoito ja esiopetus on vuodesta 2004 lukien orga
nisoitu sosiaaliviraston osastotasoiseen yksikköön lasten päivähoidon 
vastuualueelle. Päivähoidon vastuualuetta johtaa päivähoidon johtaja. 
Päivähoidon vastuualue vastaa suomenkielisen kunnallisen päivähoi
don lisäksi yksityisen hoidon tuen ja kotihoidontuen palvelujen ohjau
tumisesta koko kaupungissa. Leikkitoimintaa, kuten kerhoja alle kou
luikäisille lapsille on sekä päivähoidon vastuualueella että lapsiperhei
den palvelujen vastuualueella. 

Kaupunginvaltuusto päätti (10.11.2010) talousarvion hyväksymisen yh
teydessä, että leikkipuistot siirretään vuonna 2011 tai välittömästi sen 
jälkeen osaksi päivähoitoa. Tämän muutoksen toteutumisen jälkeen 
leikkitoiminta kokonaisuudessaan ja myös leikkipuistoissa tapahtuva 
koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta on päivähoidon vastuualueen 
toimintaa. 

Ruotsinkielinen päivähoito siirtyy sosiaalitoimesta opetustoimeen vuo
den 2011 alusta (Kvsto16.6.201 0). 

Päivähoidon toiminnan volyymi 

Vuoden 2010 alussa alle kouluikäisiä suomen- ja muunkielisiä 1-6
vuotiaita lapsia oli Helsingissä 29 965. Alle koulu ikäisten lasten mää
rän ennustetaan lisääntyvän vuoteen 2020 mennessä noin 5 500 lap
sella. 

Päivähoidossa oli vuoden 2009 lopussa 20 084 lasta. Yksityisen hoidon 
tuen piirissä oli 1 655 lasta ja kotihoidon tuen piirissä 8 170 lasta. Yh
teensä päivähoitopalveluja käyttäviä lapsia oli 29 909. Kunnallisessa 
kerhotoiminnassa lapsia oli 358. Vuonna 2009 leikkipuistoissa oli kävi
jöitä päivittäin keskimäärin 9 012. 

Päivähoidon toimipisteitä on yhteensä 416 ja henkilöstöä noin 5 000. 
Leikkipuistoja on 70 ja niissä henkilöstöä noin 250. 

Varhaiskasvatuspalvelujen organisoituminen Espoossa ja Vantaalla 

Vantaalla ja Espoossa varhaiskasvatuspalvelut on organisoitu sivistys
toimeen, Vantaalla 1.1.2009 ja Espoossa 1.1.2010 lukien. Hallintokun
nan lisäksi ero Helsinkiin on siinä, että johtamistasoja on niissä yksi 
vähemmän varhaiskasvatuspalvelujen johtajien toimiessa apulaiskau
punginjohtajan alaisuudessa. 
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Varhaiskasvatuksen toimintaympäristö 

Varhaiskasvatus on merkittävä osa lapsuuden toimintaympäristöä. Päi
vähoidolla on universaalina peruspalveluna tärkeä tehtävä lasten hy
vinvoinnin, kasvun ja oppimisen edellytysten tukemisessa. Varhaiskas
vatuspalvelussa toteutuvat osaltaan lapsen oikeudet. Päivähoito toimii 
perheiden kanssa tiiviissä vuorovaikutuksessa ja sen tärkeimpiä yh
teystyökumppaneita ovat neuvolatoiminta, lastensuojelu ja koulut. 
Haasteena on toimintatapojen ja prosessien kehittyminen siten, että 
palvelut lasten ja perheiden tarpeiden kannalta toimivat sujuvasti ja 
ovat tuloksiltaan vaikuttavia. 

Helsinki ja Vantaa ovat tehneet vuonna 2010 Helsinki-Vantaa -selvityk
sen, jonka tavoitteena on selvittää kaupunkien mahdollisen yhdistymi
sen edut ja haitat. Valtakunnan tasolla on tehty vuonna 2010 selvitys 
varhaiskasvatuksen hallinnon siirtämisestä opetus- ja kulttuuriministeri
ölIe sekä valmisteltu päivähoitolain muuttamista varhaiskasvatuslaiksi. 
Päätöksiä näistä varhaiskasvatuspalveluja koskevista mahdollisista 
muutoksista on odotettavissa tulevaisuudessa. 

Sosiaalilautakunnan näkemyksen mukaan varhaiskasvatus muodostaa 
palveluna varsin itsenäisen ja lähivuosikymmeninä kasvavan kokonai
suuden. Edessä oleva Helsingin varhaiskasvatuspalvelujen organisoin
tiratkaisun tulee olla toimintakelpoinen myös odotettavissa olevissa 
toimintaympäristöissä. Palvelujen organisoinnin tulee edistää toimintaa, 
jonka hyödyt näkyvät lapsille ja perheille palvelujen asiakasläheisyyte
nä. Varhaiskasvatuksen kumppaniksi ja tiivistä yhteistyötä tekemään 
tarvitaan aloitteessa mainitun perusopetuksen lisäksi neuvo/atoimintaa 
ja lastensuojelua. Tämä edellyttää, että ko. palvelujen tulee toimia yh
teen sekä ajallisesti (tässä ja nyt) että jatkumona. 

Kaupunginvaltuuston hyväksymässä vuoden 2011 talousarviossa edel
lytetään, että sosiaali- ja terveystoimessa tehdään 1.5. mennessä ko
konaisselvitys, jonka tavoitteena on parantaa tuottavuutta. Organisaa
tiota tarkastellaan erityisesti kaupunkilaisen edun, johtamisen, elinkaa
rimaIlin ja palvelustrategisten vaihtoehtojen näkökulmasta. Kokonais
selvityksen yhteydessä selvitetään päivähoidon paikka kaupungin or
ganisaatiossa (oma yksikkö, osana sosiaalitoimea tai osana opetustoi
mea). 

Sosiaalilautakunta katsoo, että edellä mainituista syistä päivähoidon 
organisoitumista on perusteltua selvittää kaikista kolmesta näkökul
masta. Tässä yhteydessä on mahdollista ja tärkeää ottaa huomioon se, 
että varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen toiminnallinen yhteys tarvit-
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tavine yhteistyökumppaneineen toteutuu rakenteissa parhaalla mahdol
lisella tavalla. 

Pöytäkirjanote kaupunginhallitukselle. 

Lis~tiedot: 

Lakkavaara Hannele, varhaiskasvatuspäällikkö, puhelin 31042544 

Anneli Levänen� 
pöytäkirjanpitäjä� 

LIITTEENÄ Läheteasiakirjat 

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Faksi 

PL 7000 Toinen linja 4 A +35893104011 +358931043717 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI 00530 HELSINKI 
sosiaalivirasto@hel.fi www.hel.filsosv 



HELSINGIN KAUPUNKI 
TALOUS- JA SUUNNITTELUKESKUS 

LIITE 6 109 

21.10.2010 

Khs dnro :2 ()16 - I!P I.Z f, / Ji'Cj
Stn dnr  - - - -  - - - - - - - -1- --- -
Saap./Anl. 25 -10- 20tO 

Hallintokeskuksen lausuntopyyntö 2010-1628 1401 

LAUSUNTO VALTUUSTOALOITIEESTA KOSKIEN SUOMENKIELISEN 
PÄIVÄHOIDON SIIRTÄMISTÄ OPETUSTOIMEEN 

Aloitteessa esitetään mm., että Helsingin kaupunki ryhtyisi toimiin var
haiskasvatuksen siirtämiseksi opetustoimeen. Samassa yhteydessä 
esitetään selvitettäväksi siirtoon liittyvä sopivin hallintoratkaisu . 

Talous- ja suunnittelukeskus toteaa, että Khn talousarvioehdotuksessa 
todetaan mm., että sosiaali- ja terveystoimesta tehdään 1.5. mennessä 
kokonaisselvitys, jonka tavoitteena on parantaa tuottavuutta. Organi
saatio tarkastellaan erityisesti kaupunkilaisten edun, johtamisen, elin
kaarimallin ja palvelustrategisten vaihtoehtojen näkökulmasta. Koko
naisselvityksen yhteydessä selvitetään päivähoidon paikka kaupungin 
organisaatiossa (oma yksikkö, osana sosiaalitoimea tai osana opetus
toimea). 

TALOUS- JA SUUNNITIELUKESKUS 

" 

/� 
//7~~ 

/� Tapio Korhonen Katja Rimpilä 
rahoitusjohtaja erityissuunnittelija 
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\\ LAUSUNTO VALTUUSTOALOITTEESTA KOSKIEN LAIVOJEN JÄTE

VESIEN PAKOLLISTA PURKAMISTA HELSINGIN SATAMISSA 

HelSa 2010-141 

Johtokunta päättänee antaa otsikkoasiasta kaupunginhallitukselle seu
raavan sisältöisen lausunnon: 

Helsingin Satama on rakentanut satama-alueilleen viemäriverkon, jo
hon satamassa käyvät alukset voivat jättää aluksen jätevedet. Tämä 
mahdollisuus on nykyisin kaikilla laivapaikoilla sekä matkustajasata
missa että Vuosaaren satamassa. 

Vuonna 2009 Helsingin satamiin tehtiin noin 9 000 aluskäyntiä, joista 
säännöllisessä liikenteessä olevia matkustaja-alusten käyntejä oli noin 
5 500 ja säännöllisessä liikenteessä olevia roromatkustaja(RoPax)
alusten käyntejä noin 700. Säännöllisen liikenteen matkustaja- ja Ro
Pax-alukset pumppaavat aluksissa syntyneet käymäläjätevedet sata
man viemäriverkkoon satamassaoloaikana. Suuressa osassa rah
tialuksia tätä mahdollisuutta ei ole. 

Helsingissä vierailee vuosittain noin 250 kansainvälistä risteilyalusta, 
jotka vuonna 2010 pumppasivat Helsingissä yli 50 000 m3 jätevettä 
viemäriverkkoon. Vastaanotettujen jätevesien määrä on kasvanut jat
kuvasti viime vuosien aikana. 

Merenkulun ympäristönsuojelulaki (1672/2009) sekä asetus merenku
lun ympäristönsuojelusta (76/2010) säätelevät alusten jätevesien pääs
tämistä mereen. 

Helsingin Satama katsoo, että sillä ei ole mahdollisuutta pakottaa aluk
sia jättämään jätevesiä satamaan voimassa olevan lainsäädännön 
puitteissa. Helsingin Sataman tavoitteena on uusia liikennöintisopi
muksia solmiessaan sopia varustamoiden kanssa, että alusten jäteve
det johdetaan sataman viemäriin. 
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Helsingin ja Turun kaupunginjohtajat esittivät vuonna 2008 Itämeri
haaste-kampanjan Itämeren suojelemiseksi. Siinä yhtenä toimenpitee
nä on laivajätevesien pumppaaminen kaupungin viemäverkkoon ja sitä 
kautta niiden johtaminen jätevedenpuhdistamolle. Helsingin Sataman 
toimenpide haasteen suhteen onkin ollut jätevesien vastaanottojärjes
telmien kehittäminen ja aktiivinen lobbaaminen varustamoiden suun
taan. Helsingin Satama on päättänyt, ettei laivojen jätevesien vastaan
otosta toistaiseksi peritä erillistä jätevesimaksua. 

Kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n ympäristökomiteassa 
MEPC valmistellaan matkustaja-alusten käymäläjätevesien jättökieltoa 
Itämereen. Jättökielto on tulossa hyväksyttäväksi IMO:n seuraavassa 
MPEC:n kokouksessa kesä-heinäkuussa 2011. Ehdotuksen mukaan 
jättökielto koskisi uusia aluksia vuodesta 2013 alkaen ja olemassa ole
via aluksia vuodesta 2018 alkaen. 

VTT:n laskelmien perusteella (Sassi, Huhta 2007) alusjätevesien typpi
kuormituksen osuus Itämereen tulevasta kokonaistyppikuormituksesta 
on 0,05 % ja niiden osuus Itämereen tulevasta kokonaisfosforikuormi
tuksesta on 0,5 %. Helsingin Satama toimii aktiivisesti, jotta suuri osa 
Itämerellä liikennöivistä kansainvälisistä risteilyaluksista jättäisi jäteve
det maihin käsiteltäviksi. 

Lisätiedot:� 
Kallio Jukka T, satamakapteeni, puhelin 31033676� 

HELSINGIN SATAMAN JOHTOKUNTA 

---~ (Jrf:JJe !l.@ rWJ LO, 
Olli Aalto Eve Tuomola 
puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä 
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Ymk 2010-1981, Taske 2010-1629/72 8.9.2010 
Esityslistan asia Yvp/2 

Ympäristölautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon Essi Kuikan ja 14 muun kaupunginvaltuutetun aloitteesta 
koskien alusjätevesien pakollista purkamista Helsingin satamissa. 

Ympäristölautakunta näkee kaikki Itämeren tilaan myönteisesti vaikut
tavat toimenpiteet ensiarvoisen tärkeinä kaupungin toiminnassa. Val
tuustoaloitteessa esitetty jätevesien jättöpakko voisi olla yksi näistä 
toimenpiteistä. Koko Itämeren alueella on matkustaja-alusliikenne alle 
10 prosenttia laivaliikenteestä, mutta kaikkien niiden jätevesien saami
nen satamiin vähentäisi alusjätevesien aiheuttamaa ravinnekuormaa yli 
60 prosenttia. 

Itämerellä vierailee vuosittain 350 risteilyalusta, jotka poikkeavat yli 
2100 kertaa Itämeren satamissa. Näiden alusten tuottaman jäteveden 
arvioidaan sisältävän 74 tonnia typpeä ja 18 tonnia fosforia, jotka rehe
vöittävät merta. Suurin osa tästä jätevedestä tyhjennetään edelleen 
Itämereen. Liiallisten ravinteiden lisäksi jätevesi sisältää bakteereita, vi
ruksia ja muita patogeenejä sekä raskasmetalleja. 

Alusjätelainsäädännön mukaan kansainvälisessä liikenteessä olevat 
alukset voivat tyhjentää käsittelemättömät käymäläjätevedet mereen yli 
12 meripeninkulman ja käsitellyt käymäläjätevedet yli 3 meripeninkul
man etäisyydellä lähimmästä rannikosta. Tietynlaisen käsittelylaitteis
ton kautta saavat alukset laskea käymäläjätevedet mereen ilman rajoi
tuksia. Vaikka alusjätelainsäädäntö mahdollistaa jätevesien mereen 
pumppaamisen, tuovat alukset yhä enenemässä määrin sekä käymälä
jätevedet että muut aluksella syntyvät jätevedet maihin käsiteltäväksi. 
Helsingin Satama edistää jo nyt jätevesien jättämistä maihin siten, ettei 
se kerää aluksilta erillistä jätevesimaksua. 
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Helsingin ja Turun kaupunginjohtajat aloittivat vuonna 2008 Itämeri
haasteen, kampanjan Itämeren suojelemiseksi. Siinä yksi toimenpide 
on laivajätevesien pumppaaminen kaupungin viemäverkkoon ja sitä 
kautta johtaminen jätevedenpuhdistamolle. Kaikki säännöllisen matkus
tajaliikenteen alukset pumppaavat jätevettä viemäriverkkoon satamas
saoloaikansa puitteissa. Myös kansainväliset risteilyalukset ovat otta
neet haasteen hyvin vastaan. 
Helsingissä on Itämeren satamakaupungeista yksi parhaista valmiuk
sista ottaa vastaan alusten jätevesiä suoraan viemäriverkostoon. 
Eräissä muissa satamissa jätevedet pumpataan ensin säiliöautoihin, 
joista ne edelleen toimitetaan viemäriverkostoon tai jätevedenpuhdis
tamolle. Vaikka valmiudet jätevesien vastaanottaon ovat hyvät, ei jär
jestelmän kapasiteetti varmuudella riitä kaikille risteilyaluksille. KuIten
kin Helsingin Sataman toimin on risteilyalusten jätevesien jättö maihin 
viemäriverkostoon kasvanut selvästi. 

Jotta Itämeren tilan parantamiseen tähtäävät toimet olisivat mahdolli
simman vaikuttavia, tulisi niiden olla kansainvälisesti hyväksyttyjä ja 
käytössä kaikissa satamissa Itämeren alueella. Tällä hetkellä on kan
sainvälisessä merenkulkujärjestössä IMO:ssa valmisteilla säädös, jolla 
kiellettäisiin alusten jätevesien laskeminen Itämereen. Myös eurooppa
laisten risteilyvarustamoiden kattojärjestö on eräillä ehdoilla valmis kiel
lon käyttöönottoon. Satamien tulisi kuitenkin tällöin ottaa jätevedet vas
taan ilman eri korvausta ja jätevedet tulisi voida purkaa aluksesta käy
tännössä suoraan viemäriverkkoon, jotta poistokapasiteetti olisi riittävä, 
ja niin, että suurimmankin risteilijän jätevedet olisi otettu vastaan kah
deksan tunnin kuluessa. 

Ympäristölautakunta katsoo, että kaupungin ja Helsingin Sataman tulisi 
aktiivisesti toimien vaikuttaa siihen, että jätevesien purku aluksista me
reen kiellettäisiin koko Itämeren alueella. Toisaalta Helsingin Sataman 
tulisi varautua satamanosissaan siihen, että kaikista aluksista, myös 
risteilyaluksista voitaisiin jätevedet ottaa maihin vastaan. 

Pöytäkirjanote kaupunginhallitukselle (PL 1), Helsingin SatamalIe (PL 
800 ja ympäristövalvontayksikölle. 

Lisäliedot:� 
Lahtela Juha, johtava ympärislölarkastaja, puhelin (09) 310 31999� 

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä 17.11.2010 ja asianosaista 
koskeva päätös on annettu postin kuljetettavaksi seuraavana päivänä 
pöytäkirjan nähtävänä pitämisestä. 
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Kiinteistökartta H5R3, Kunnalliskodintie 4� 
Esityslistan asia Vp/4� 

Lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon: 

Aloitteessa kiinnitetään huomiota asunto- ja sosiaalipoliittisesti tärkeän 
erityisasumisen mahdollisuuksien lisäämiseen Helsingissä. Asuntoja 
erityisryhmille kuten ikääntyville. asunnottomille, vammaisille, kehitys
vammaisille, mielenterveyskuntoutujille on ollut vaikea sijoittaa ja löytää 
tarkoitukseen sopivia tontteja. Varsin monessa tapauksessa lähiympä
ristö on reagoinut näihin hankkeisiin voimakkaan kielteisesti. Nyt ky
seessä olevalle Koskelan sairaalan tuntumassa olevalle alueelle voitai
siin luontevasti sijoittaa erityisasumista sekä niiden vaatimia palveluita. 
Koko aluetta ei kuitenkaan liene syytä käyttää ko. tarkoitukseen, vaan 
alueelle voitaisiin sijoittaa myös tavallista asumista. 

Aloitteessa tarkoitetulla tontilla osoitteessa Kunnalliskodintie 4 on Uu
denmaan Sairaalapesula Oy:lle vuokrattu laitospesula ja kattilalaitos. 
Ne on tarkoitus purkaa, kun yhtiön uudet tilat valmistuvat Keravalie ar
vioita keväällä 2012. Tuolloin lopettaa toimintansa myös viereisellä ton
tilla sijaitseva yksityinen pesula ja rakennus puretaan. Kiinteistövirasto 
on esittänyt kaupunkisuunnitteluvirastolIe alueen asemakaavan muut
tamista esimerkiksi asuinkäyttöön. 

Koskelan entisellä sairaala-alueella on aloitteessa mainitun G-raken
nuksen lisäksi muutakin tyhjää tilaa. Kiinteistöviraston tilakeskus on ke
väästä alkaen selvittänyt pääkäyttäjien, sosiaaliviraston ja terveyskes
kuksen, kanssa virastojen pitkän aikajänteen tilantarpeita Koskelassa, 
jotta voitaisiin yksilöidä alueelta ne rakennukset, jotka peruskorjataan 
kaupungin omiin tarpeisiin ja toisaalta ne rakennukset, jotka voitaisiin 
luovuttaa ulkopuolisen tahon omistukseen ja korjattavaksi esim. asumi-

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Faksi Tilinro V-tunnus 
PL 2200 Katariinankatu 1 +358 9310 1671 +358931036512 800012-62637 0201256·6 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Alv.nro 
rsal.eslate@hel.fi http://www.hel.fl/kv FI02012566 



HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKI RJANOTE 115 
KIINTEISTÖLAUTAKUNTA 

2.11.2010� 

seen tai erityisasumiseen. Asiaan vaikuttaa myös keskeneräiseen pal
veluverkkoselvitykseen liittyvä päätöksenteko ja aikataulu. 

Tällä hetkellä näyttäisi olevan mahdollista, että tilakeskus yhdessä emo 
virastojen kanssa pystyy alkuvuodesta 2011 määrittämään rakennus
kohtaisesti tulevat käyttötarkoitukset ja alustavan peruskorjausaikatau
lun sekä ulkopuoliselle myytävät rakennukset. Tällöin kaupunkisuunnit
teluvirasto voi aloittaa Koskelan sairaala-alueen kehittämisen kannalta 
välttämättömän asemakaavan laatimisen. 

Lautakunta toteaa, että Koskelan alue sekä keskuspesulan tontti sovel
tuvat hyvin asumisen ja erityisasumisen, esimerkiksi vanhustenkeskuk
sen tarpeisiin. Alueen nykyistä rakennuskantaa on joidenkin rakennus
ten osalta mahdollista muuttaa asuinkäyttöön esim. senioriasunnoiksi. 
Osa rakennuksista soveltuu paremmin palveluasumiseen. Kiinteistövi
rasto ei kuitenkaan pysty toteuttamaan aloitteessa tarkoitettua palvelu
kampusta ilman hallintokunnan, tässä tapauksessa sosiaaliviraston, 
esittämää tarvepäätöstä. 

Siltä osin, kun alueelle kaavoitetaan tontteja normaaliin asumiseen tai 
erityisasumiseen tarkoitettuja tontteja voidaan luovuttaa muiden kuin 
kaupungin toteutettaviksi, valmistellaan tonttien varaukset normaaliin 
tapaan. 

Jotta asemakaavan muutoksesta tulisi mahdollisimman toteutuskelpoi
nen ja taloudellinen, olisi syytä tehdä varaukset jo kaavoitusvaiheessa 
ja käyttää esimerkiksi ns. kumppanuuskaavoitusta. 

Pöytäkirjanote kaupunginhallitukselle. 

Lisätiedot: 
Nieminen Erik, kehittämisinsinööri, puhelin 31040355 
Kivelä Tuomas, tonttiasiamies, puhelin 31036455 

Pöytäkirja pidetään nähtävänä 17.11.2010 

Teuvo Sarin 
apu laisosastopäällikkö 
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LAUSUNTO KAUPUNGINHALLITUKSELLE ILKKA TAIPALEEN YM. 
ALOITTEESTA PALVELUKAMPUKSEN LUOMISEKSI KOSKELAN 
ALUEELLE 

Sosv 2010-808 
Esityslistan asia Sosj/4 

Sosiaalilautakunta päätti antaa aloitteesta kaupunginhallitukselle seu
raavan sisältöisen lausunnon: 

Sosiaali- ja terveysministeriö on valmistelemassa esitystä kunnille pal
velualueiden (= palvelukampuksen) verkoston kehittämiseksi. Pohjana 
tälle esitykselle on Helsingin vanhusten palveluissa kehitetty monipuo
lisen vanhusten keskuksen malli. Sitä suunniteltaessa tavoitellaan alu
eellista tasapainoa ja otetaan huomioon alueiden erilaiset vanhusväes
tön rakenteet ja tarpeet. Keskeistä tulee olemaan verkostoituneen toi
mintamallin kehittäminen ja vahvistaminen, jolloin palvelukokonaisuus 
muodostuu julkisen sektorin, järjestöjen ja yritysten tuottamista palve
luista. Alueella voi olla erilaista asumista, kuten senioriasuntoja ja pal
veluasumista, jotka voivat tukeutua vanhustenkeskuksen palveluvali
koimaan ja yhteistyöverkostoon. 

Senioriasunnoilla tarkoitetaan ikääntyville kohdennettuja vuokra- tai 
omistusasuntoja, joissa asukkaille on asetettu yhtiöjärjestyksessä ja/tai 
tontin vuokrasopimuksessa ikärajavaatimus (usein yli 55-65 vuotta). 
Asuntojen tulee olla turvallisia, toimivia, esteettömiä ja muunneltavia 
sekä sijoittua keskeisille paikoille yhdyskuntarakenteessa palvelujen 
äärelle. Senioriasunnot voivat sijaita samassa talossa mutta myös ha
jautetummin tavallisten talojen ensimmäisissä kerroksissa tai hissiker
rostaloissa. Hoidolliset palvelut senioriasumiseen tarjoaa yksityinen tai 
kunnallinen kotihoito. 

Palveluasuminen on tarkoitettu paljon apua tarvitseville vanhuksille, 
jotka puutteellisen toimintakyvyn vuoksi tarvitsevat jatkuvaa apua ja tu
kea omatoimisen asumisen mahdollistamiseksi. Vanhusten palvelu-
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asumisessa tavoitteena on toimintakyvyiltään heikentyneiden ja jatku
vasti apua ja tukea tarvitsevien vanhusten itsenäisen asumisen ja 
oman elämäntyylin sekä itsemääräämisoikeuden säilyttäminen mahdol
lisimman kauan. Palveluasuminen on asumismuoto, jossa palvelujen 
tuottaja ta~oaa asiakkaille palvelukokonaisuuden, johon kuuluu vakitui
sen oman asunnon lisäksi jokapäiväiseen selviytymiseen liittyviä palve
luja. 

Helsingissä on kehitetty monipuolisen vanhustenkeskuksen konseptia 
vuodesta 2008 Riistavuoren vanhustenkeskuksessa ja verkostoa ollaan 
laajentamassa koko kaupunkia kattavaksi. Myös Kontulan ja Töölön 
vanhustenkeskukset toimivat samoin periaattein. Alustava ehdotus 
monipuolisten vanhustenkeskusten verkostoksi valmistuu 2010 lop
puun mennessä. Näitä keskuksia tulee olemaan kaupungissa noin 
10-12 eri alueille jakautuneena. 

Monipuolinen vanhustenkeskus on kaupungin selkeästi johtama tietyn 
alueen vanhusväestölle palveluja ja toimintamahdollisuuksia tuottava 
verkostokokonaisuus, jossa oman palvelutuotannon lisäksi voidaan 
hyödyntää alueen kolmannen sektorin toimijoita ja yrityksiä. Vanhusten 
palvelut tuottavat monipuolisia, ennaltaehkäiseviä ja kuntoutumista 
edistäviä palveluja, hoitoa ja hoivaa. Nämä palvelut kattavat sosiaali- ja 
lähityön, palvelukeskustoiminnan, ympärivuorokautisen hoidon ja hoi
van, kaikki yhdessä alueellisessa kokonaisuudessa ja verkostomaisina 
toisiaan tukevina toimintoina. 

Koskela kuuluu kaupungin monipuolisen vanhustenkeskusten verkos
toon. Koskelan alueen rakennuskaavan tekeminen on vielä kesken.� 

\ Koskelan vanhustenkeskuksen, entisen pitkäaikaissairaalan, koko ra�
\ kennuskantaa tarkastellaan kaupungin tilakeskuksen käynnistämässä� 
I projektityöryhmässä. Tavoitteena on kartoittaa erilaisia näkemyksiä ja� 
1 

; löytää entisille sairaalarakennuksille mahdollisimman hyvää jatkokäyt
, töä. Alueella on ollut pitkään (vuonna 2012 Koskelan sairaala täyttää 
1100 vuotta) ikääntyneiden hoitoon tarkoitettuja tiloja ja siksi työryhmäs
f sä ovat mukana kaikki nykyiset toimijat eli terveyskeskus ja sosiaalivi
I rasto yhdessä kiinteistöjen omistajan, kaupungin tilakeskuksen kanssa. 
I Aloitteessa mainittu pesulan tontti liittyy kiinteästi Koskelan alueen ko-
I konaisuuteen ja suunniteltavaan monipuoliseen vanhusten keskukseen. 
\ Kun kokonaissuunnitelma alkaa hahmottua, voidaan määritellä, minkä
\ laisilie toimijoille Koskelan palvelualue parhaiten sopisi. 

{Kaupungin talous- ja suunnittelukeskuksen julkaisemassa Laadukkaan 
'asumisen Helsinki, Maankäytön ja asumisen ohjelmassa on linjattu ko
ko kaupungin asuntotuotannon kehittämistavoitteet ja siinä on arvioitu 
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myös senioriasumisen tuotantotavoitteita. (Julkaisu löytyy kaupungin 
nettisivuilta www.hel.fi -> Talous- ja suunnittelukeskus -> Julkaisut). 
Sosiaalilautakunnan näkemyksen mukaan ohjelmaan sisältyvä se
nioriasuminen ja tuotantotavoitteet on merkittävä tulevaisuuden linjaus 
väestön ikääntyessä. Pidemmällä aikavälillä koko uudistuotanto on tar
peen rakentaa elämänkaaren mukaan muuntuvaan asumiseen, jolle 
asetetaan laatu normit ja luokittelu. Tässä kehityksessä senioriasumi
nen on tärkeä välivaihe. Järjestöjen ja yksityisten rooli palvelujen järjes
täjinä ja uusien palvelumallien kehittäjinä on merkittävä ja ne tarjoavat 
lisää vaihtoehtoja. Senioriasuntojen tarjonnan on hyvä suuntautua Hel
singissä niille alueille, joissa on voimakkaimmin kasvava vanhusväestö 
tulevaisuudessa tai joissa alueen olemassa oleva rakennuskanta ei tue 
vanhusväestön kotona asumista. Uudenlaisten palvelukokonaisuuksien 
muodostumiseksi sosiaalilautakunta pitää tärkeänä kytkeä senioriasu
minen monipuolisten vanhustenkeskusten kehittämiseen ja alueelliseen 
yhteyteen. Tavoitteena on varmistaa, että yksityisen senioriasumisen 
valinneet ikäihmiset voivat mahdollisimman pitkään asua valitsemas
saan asumismuodossa. Rakennuttajilta edellytetään, että senioriasun
not ovat rakenteiltaan ja järjestelyiltään sellaisia, että niistä on mahdol
lisimman vähän tarvetta siirtyä kaupungin järjestämään ympärivuoro
kautiseen hoitoon. 

Kaupunki ei varsinaisesti itse rakenna palveluasuntoja senioreille, vaan 
tuotanto on markkinavetoista. Viime vuosina senioriasuntojen tuotanto 
ja tonttien kysyntä on ollut hyvin vilkasta. Tällä hetkellä Helsingissä on 
vapailla markkinoilla tarjolla eri toimijoiden senioriasumista yli 2 500 
asunnon verran. 

Sosiaaliviraston vanhusten palvelujen vastuualue toimii aktiivisesti, jot
ta koko kaupungin asuntopolitiikassa otettaisiin huomioon ja kokeiltai
siin erilaisia asumisratkaisuja. Tällaisia ovat esimerkiksi yhteisöllinen 
asuminen ja erilaiset rahoitusvaihtoehdot, kuten asumisoikeusasunnot 
ikääntyneille. 

Sosiaalilautakunta toteaa, että ehdotus palvelukampuksen luomiseksi 
Koskelan alueelle liittyy olennaisesti vanhuspalvelujen palvelualueiden 
kehittämistyöhön ja meneillään olevaan monipuolisen vanhustenkes
kusten verkoston kehittämiseen. Tätä työtä tehdään yhdessä kaupun
kisuunnittelijoiden, kaavoittajien ja tilakeskuksen kanssa etsien ratkai
suja Koskelan alueen kehittämiseksi kaupungin kannalta hyväksi 
asuinympäristöksi ja -alueeksi. 

Pöytäkirjanote kaupunginhallitukselle. 
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Lisätiedot: 
Vierelä Timo, suunnittelija, puhelin 310 46933 
Soini Helena, vanhustyön kehittam ispäällikkö, puhelin 310 46933 

{2~~<~~ 
Anneli Levänen 
pöytäki rjanpitäjä 

L1ITIEENÄ Lä hetea siakirjat 
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LAUSUNTO VALTUUSTOALOITIEESTA, JOKA KOSKEE PALVELU· 
KAMPUKSEN KEHITIÄMISTÄ HELSINGIN PESULAN TONTILLE JA 
KOSKELAN SAIRAALAN G-RAKENNUKSEEN KOSKELAAN 

Kslk 2010-1355 
Esityslistan asia Akp/6 

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seu
raavan lausunnon: 

Lausunto 

Helsingin pesu la ja Uudenmaan sairaalapesula ovat yhdistyneet. Ny
kyisen Heltexin laitospesula lopettaa toimintansa Koskelassa osoit
teessa Kunnalliskodintie 4 (tontti 979/4) uusien tilojen valmistuessa Ke
ravalle keväällä 2012. Tässä yhteydessä myös tontilla sijaitsevan katti
lalaitoksen käyttö loppuu. Voimassa olevassa asemakaavassa tontti on 
ympäristöhaittoja aiheuttamattomien teollisuusrakennusten korttelialu
etta (TY), jolle saa rakentaa pesulatoimintaa palvelevia rakennuksia. 
Tontin käyttötarkoituksen muuttaminen edellyttää asemakaavan muut
tamista. 

Koskelan sairaala-alue ja rakennukset ovat kaupunkikuvallisesti, ra
kennustaiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaita. Alue on ase· 
makaavoittamaton , Käyttötarkoituksen muuttaminen ja suojelutavoittei
den turvaaminen edellyttävät asemakaavan laatimista alueelle. 

Kiinteistöviraston tilakeskus on keväästä alkaen selvittänyt pääkäyttäji
en kanssa pitkän aikajänteen tilantarpeita Koskelassa myös aloitteessa 
mainitun G-rakennuksen osalta, Tavoitteena on selvittää kaupungin 
omiin tarpeisiin jäävät rakennukset ja ulkopuoliselle taholle esimerkiksi 
asuinkäyttöön muutettavaksi luovutettavat rakennukset. 

Heltexin laitospesulan tontti ja Koskelan sairaala-alue soveltuvat hyvin 
asuinkäyttöön. Yleiskaava 2002:ssa alue on kerrostalovaltaista asuin
ja toimitila-aluetta. Koskelan sairaala-alue on lisäksi kulttuurihistorialli-

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Faksi Tilinro V-tunnus 
PL2100 Kansakoulukatu 3 +35893101673 +358931037409 800012-62637 0201256-6 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI 00100 HELSINKI Alv.nro 
kaupunkisuunnittelu @hel.li http://www.hel.fi/ksv FI02012566 



HELSINGIN KAUPUNKI PÖVTÄKI RJANOTE 121 
KAUPUNKISUUNNITIELULAUTAKUNTA 

25.11.2010 

sesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittävää r aluetta. Asuinrakentaminen ja nykyisten rakennusten muuttaminen 
! asuin- ja palvelukäytlöön täydentää kaupunkikuvallisesti ja toiminnalli
i sesti olemassa olevaa asuinaluetta ja samalla tukee alueen palveluiden 

säilymistä. 

Pöytäkirjanote ja lausuntopyyntöasiakirjat kaupunginhallitukselle, pöy
täkirjanote kiinteistövirastolie ja sosiaalivirastolie 

Lisätiedot:� 
Kinnunen Paula, arkkitehti, puhelin 31037141� 

Pöytäkirja on pidetty nähtävillä 7.12.2010 kaupunkisuunnitteluviraston 
kirjaamossa ja asianosaista koskeva päätös on lähetetty seuraavana 
työpäivänä pöytäkirjan nähtävänäpitämisestä. 

Miia-Riina Holappa 
pöytäkirjanpitäjä 
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LAUSUNTO KAUPUNGINHALLITUKSELLE VALTUUSTOALOITIEES
TA KOSKIEN ULKOTERASSIEN AUKIOLOAIKOJA 

Kv 2009-2018, Khs 2009-1797 
Esityslistan asia Tila/7 

Lautakunta päätti antaa kaupunginvaltuutettu Kimmo Helistön ja seit
semäntoista muun valtuutetun allekirjoittamasta valtuustoaloitteesta 
seuraavan lausunnon: 

Kiinteistövirasto on noudattanut ohjetta, joka on hyväksytty kiinteistö
lautakunnan kokouksessa 17.2.2004 koskien ravintoloiden ja kahviloi
den yhteyteen sijoitettavia ulkotarjoilualueita. Ohjeessa todetaan yksi
selitteisesti että sellaisia alueita ei vuokrata, joilta voi aiheutua kohtuu
tonta melua tai muita ympäristöhaittoja läheisyydessä sijaitseviin 
asuinhuoneistoihin. Mikäli ulkotarjoilualue sijaitsee asuintalohuoneiston 
yhteydessä tai välittömässä läheisyydessä on asuinhuoneistoja, ulko
tarjoilutoimintaa saa harjoittaa enintään klo 22.00:een, ellei joku lupavi
ranomainen toisin määrää. 

Tilakeskus on pyytänyt aloitteen perusteella lausunnot Aluehallintovi
rastolta, Helsingin poliisilaitokselta sekä Helsingin kaupungin Ympäris
tökeskuksen ympäristöterveysyksiköltä: 

Aluehallintovirasto ei puolla Helsingin kaupungin kiinteistöviraston oh
jeen muuttamista ja toteaa, että esimerkiksi Mikonkadulla ja Kampin 
alueella terassit saavat olla auki 01.30 ja Kalevankadulla 24.00 asti. 

Helsingin poliisilaitoksella oli ajalla 1.5. - 31.10.2009 välisenä aikana 
yhteensä noin 250 hälytystehtävää, joiden tapahtumapaikkoina olivat 
Helsingissä sijaitsevat ravintoloiden terassit. Vuoden 2007 aikana Hel
singin poliisilaitos on antanut lupia tietyille Helsingin keskustassa sijait
seville terasseille pitää avoimena ulkoterassiaan jopa kello 02.00 asti. 
Kyseisissä tapauksissa myöhäisemmästä aukiolosta ei katsottu aiheu
tuvan vaaraa yleiselle järjestykselle ja turvallisuudelle. Poliisilaitoksen 
mukaan kukin lupa tulee harkita erikseen kussakin lupaharkinnassa ja 
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sijainti tulee ottaa aina huomioon. Erityistä huomiota tulee kiinnittää 
asuintalossa sijaitsevan anniskelupaikan ja sen terassin asukkaille 
mahdollisesti aiheuttamiin haittoihin ja häiriöihin. 

Helsingin kaupungin Ympäristökeskuksen ympäristöterveysyksikkö to
teaa, että heille tulee säännöllisesti ilmoituksia häiritsevästä ulkotarjoi
lualuemelusta erityisesti ravintoloiden terassikauden aikana. Myös tu
pakansavu koetaan haittana. Nykyisissä melun ohjearvoissa todetaan 
muun muassa yöajan alkavan kello 22.00. Tunnin lisäys ulkotarjoilu
alueen aukioloaikaan lisäisi melurasitetta lähiympäristön asuntoihin, 
jotka sijaitsevat ulkota~oilualueen läheisyydessä. Kesäisin meluhaitta 
korostuu tuuletustarpeen lisääntyessä. Ympäristökeskuksen ympäristö
terveysyksikkö ei kannata esitystä ulkotarjoilualueiden aukioloajan jat
kamisesta tunnilla kello 23.00 asuinkiinteistöjen yhteydessä tai välittö
mässä läheisyydessä. 

Vallitsevien ohjeiden perusteella on voitu myöntää pitkiä ulkotarjoilu
alueiden lupia, kuten edellä on todettu. Kuitenkaan asuinhuoneistojen 
yhteydessä tai välittömässä läheisyydessä ei tule myöntää lupia myö
hemmäksi kuin kello 22.00. Lautakunta pitää annettuja ohjeita hyvin 
toimivina eikä näe tarvetta näiltä osin ohjeen muuttamiseen. 

Pöytäkirjanote kaupunginhallitukselle. 

Lisatiedot:� 
Heikkinen Risto, vuokrauspaällikkö, puhelin 310 23101� 

Pöytäkirja pidetään nähtävänä 6.10.2010 

Teuvo Sarin 
apulaisosastopäällikkö 
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323 § 
LAUSUNTO VALTUUSTOALOITIEESTA, JOKA KOSKEE KAUPUNKI
LAISTEN YMPÄRISTÖHAVAINTOJEN KERÄÄMISTÄ YHTEISEEN 
KÄYDÖÖN 

Ymk 2010-1385 
Khs 2010-1225/81 
Esityslistan asia Ystp/3 

Ympäristölautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon. 

Ympäristölautakunta yhtyy aloitteessa esitettyyn näkemykseen, että 
myös asukkaat ovat ympäristönsä asiantuntijoita. Asukkaat voivat ny
kyisin toimittaa tietoa elinympäristöään koskevista havainnoista viran
omaisille puhelimitse, sähköpostitse tai sähköisten palautelomakkeiden 
avulla. Sähköistä palautetta kerätään kaupungin verkkosivuilla sekä 
erillisillä kyselyillä. Esimerkiksi Helsingin kaupungin rakennusvirastolla, 
kaupunkisuunnitteluvirastolla ja ympäristökeskuksella on verkkosivuil
Iaan palautelomakkeet. Palautteet käsitellään kohtuullisessa ajassa, ja 
asukkaat saavat halutessaan myös vastauksen. 

Rakennusviraston palautejärjestelmän kautta voi antaa esim. katuja, 
viheralueita, pysäköintiä, romuajoneuvoja ja esteettömyyttä koskevia 
palautteita. Kaavoitusta ja liikennesuunnittelua koskevaa palautetta voi 
lähettää Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston lomakkeella. 

Ympäristökeskukselle voi lähettää tietoja havainnoistaan tai kysymyk
siä mm. luontoasioista, veden laadusta, melutilanteesta ja ilmanlaadus
ta sähköpostilla ymk@heUi tai ilmoittaa niistä neuvontapuhelimeen 
(09) 310 13000 maanantaista perjantaihin klo 9-13 välisenä aikana. 

Helsinki on kehittänyt työkalun, joka soveltuisi hyvin myös aloitteessa 
esitetyn aineiston keräämiseen, ja jonka käyttöä harkitaan. Kuntalaisille 
avattiin toukokuussa 2010 osallistumiskanava (Kerrokartalla-palvelu), 
jossa Helsingin kaupungin eri virastot julkaisevat kyselyitä ajankohtai
sista aiheista. Kuntalaiset voivat kertoa mielipiteensä ja keskustella 
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karttaa apuna käyttäen. Toinen asukkaiden käytössä oleva palvelu on 
Helsingin kaupungin palvelukartta (www.hel.fi/palvelukartta). jonka 
kautta asukkailla on mahdollisuus antaa palautetta ja käydä avointa 
keskustelua suoraan toimipisteistä ja palveluista vastaavien kanssa. 

Helsingin kaupunki on lisäksi kehittämässä yhtenäistä palautejärjestel
mää. Odotukset avoimemmasta ja läpinäkyvämmästä hallinnosta edel
lyttävät nykyistä julkisempaa keskustelua kaupungin palveluista ja toi
minnasta. Palautteita ja yhteydenottoja pyritään käsittelemään ja luokit
telemaan helposti. Tavoitteena on yhtenäistää toimintatapoja kaupun
gin sisällä. 

Pöytäkirjanote kaupunginhallitukselle (PL 1) ja ympäristönsuojelu· ja 
tutkimusyksikölle (Väkevä). 

Lisätiedot:� 
Joulsiniemi Johanna, johtava ympäristöneuvoja, puhelin (09) 31031565� 

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä 22.9.2010 ja asianosaista kos
keva päätös on annettu postin kuljetettavaksi seuraavana päivänä pöy
täkirjan nähtävänä pitämisestä. 
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LAUSUNNON ANTAMINEN KAUPUNGINHALLITUKSELLE KAUPUNKILAISTEN 
YMPÄRISTÖHAVAINTOJEN KERÄÄMISESTÄ YHTEISEEN KÄYTIÖÖN 

Hallintokeskuksen lausuntopyyntö 2010- 1225 /81,21.6.2010� 
Rakennusvalvontavirasto 31-44-1 O-LAU� 

PÄÄTÖS� Rakennuslautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon. Lausunto koskee kaupungin ylläpitämää nykyaikaista 
keskitettyä palvelua helsinkiläisten tekemistä ympäristöhavainnoista, 
josta on tehty valtuustoaloite. Aloitteen tekijä on kaupunginvaltuutettu 
Kati Vierikko (vihr) ja aloitteen on allekirjoittanut hänen lisäkseen 14 
valtuutettua. 

Aloitteesta on pyydetty muun muassa rakennuslautakunnan lausunto 
15.10.2010 mennessä. 

Ehdotetun kaltaisen keskitetyn palvelun aikaansaaminen, niin 
kannatettavaa kuin se voisi ollakin, ei työmääränä olisi vähäinen. 
Toimiakseen hyvin edellyttäisi palvelu erittäin osaavia viestin ja 
yhteydenottojen käsittelijöitä. Kaupungin koneiston monimutkaisuuden 
johdosta ei liene mahdollista luoda automaattista suodatin- ja 
lajittelujärjestelmää, vaan viestien käsittely tulisi perustumaan 
yksilölliseen työhön. Ei ole ollenkaan sanottu, että keskitetty palvelu 
yksinkertaistaisi vastaamisen prosesseja. Aivan yhtä tärkeätä kuin 
saada vastauksia nopeasti on vastausten laatu 

Helsingin kaupungin virastojen kotisivuilla on mahdollisuus lähettää 
palautetta tai kysymyksiä kyseiselle virastolle itselleen. 
Rakennusvalvontaviraston asiakkaat käyttävät rakennusvalvonnan 
sivujen kautta palvelua säännöllisesti. Kysymykset ja palautteet 
ohjautuvat palvelun kautta aihepiiriensä perusteella eri henkilöille 
virastossa ja niihin pyritään reagoimaan mahdollisimman nopeasti. 
Vastaavanlaisia yhteydenottoja tulee melko runsaasti myös viraston 
yleiseen sähköpostiin (rakennusvalvonta@hel.fi), josta ne 
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manuaalisesti aiheen mukaan lähetetään edelleen eri henkilöille 
virastossa. Yhteydenottoja tulee luonnollisesti myös puhelimitse 
kaikille viraston työntekijöille. 

Rakennusvalvontavirastoon tulevat kaupunkilaisten tavallisimmat 
spontaanit havainnot koskevat useimmiten ilmoituksia sellaisista 
kohteista, joissa rakennettua ympäristöä ei ole pidetty siistinä. 

Talviaikaan ilmoituksia tehdään myös katujen kunnossapidosta. 
Havaintoja vastaanottavat puhelimitse ja sähköpostitse viraston kaksi 
rakennetun ympäristön jatkuvaa valvontaa tekevää rakennusmestaria. 
Heille tulee aiheesta yhteydenottoja miltei päivittäin. Niiden perusteella 
käydään tarkastamassa kohteita ja annetaan tarpeen mukaan 
siistimistä ja kunnostamista koskevia kehotuksia. 

Monia mahdollisuuksia yhteydenottoihin kaupunkilaisilta kaupungin 
viranomaisille antaa myös vuonna 2009 lanseerattu Palvelukartta 
(www.hel.fi/palvelukartta). Palvelusta näkee Helsingin kaupungin 
tarjoamia lähipalveluja kaupunginosan tai osoitteen perusteella. 
Osalle palveluja tarjoavista virastoista tai liikelaitoksista voi lähettää 
palvelun kautta myös viestejä. Rakennusvalvontavirasto on yksi 
näistä virastoista. Vaikka palvelukartan viestitoiminto tuntuu toimivan 
teknisesti varsin hyvin, ei niitä rakennusvalvonnalle ole toistaiseksi 
sitä kautta tullut (muille virastoille sen sijaan viestejä on palvelussa 
tullutkin). Aiemmin mainitut yhteydenotto- ja palautekanavat tuovat 
rakennusvalvonnalle lähes kaikki kaupunkilaisten viestit ja palautteet. 

Oma lukunsa on viraston järjestelmällisesti keräämä asiakaspalaute, 
jonka keräämiseen käytetään sähköistä Digium-kyselyohjelmaa. 
Näissä kyselyissä ohjelma toimiikin ja teknisesti periaatteessa siitä 
voisi olla muuhunkin. Käyttäjän on helppo jättää järjestelmään 
viestinsä, mutta se ei kuitenkaan ohjaa viestejä eri vastaanottajilIe tai 
anna herätteitä erityyppisistä viesteistä. 

Tällä hetkellä rakennusvalvontavirastolla on siis monia 
kaupunkilaisen aktiiviseen palautteenantoon, kysymiseen ja 
vinkkien antamiseen tarkoitettua kanavaa, jotka ovat käytössä 
monella muullakin kaupungin virastolla. Monilla muilla virastoilla on 
vielä muitakin mahdollisuudet yhteydenottoihin erilaisten 
järjestelmien kautta: muun muassa HKR:n 
asiakaspalautejärjestelmä ASPA, Ympäristökeskuksen ylläpitämä 
Luontotietojärjestelmä ja Helsingin Energian karttapohjainen 
julkisen ulkovalaistuksen vika ilmoitus -palvelu. Monen jo toimivan 
kanavan tekninen ratkaisu saattaisi olla sopiva myös 
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ympäristöhavaintoportaalin pohjaksi, jos sellainen päätettäisiin 
perustaa. Yksi vaihtoehto olisi perustaa sellainen sivusto, jossa 
kävijöitä ohjeistettaisiin havaintojensa aiheen pohjalta jättämään 
tieto oikeaan paikkaan jo olemassa olevista kanavista. 

Yhteydenottojen ohjaus juuri oikeaan paikkaan lieneekin 
järjestelmän mahdollisen toteutuksen suurimpia haasteita. 
Kaupunkilaisten yhteydenotot eivät nykyisellään välttämättä tule 
ensimmäisellä kerralla oikeaan paikkaan kaupungin 
organisaatiossa, vaan kyseessä olevalla asialla kannattaisi lähestyä 
toista virastoa tai liikelaitosta. Tällöin asianomaista opastetaan 
kääntymään oikean viraston puoleen. Kaupungilla on virastoja ja 
liikelaitoksia yli 30, joten lienee väistämätöntä, että kaupunkilainen 
ei aina tiedä, minkä hoidettavaksi mikäkin asia kuuluu. 
Spontaanien, pientenkin havaintojen välittämisessä tämä saattaa 
olla kynnyskysymys: jos oikeaa paikkaa ei heti tiedä, saattaa 
havainnosta kertominen jäädä tekemättä. Toisaalta hyvätkin 
havainnot saattavat jäädä käyttämättä, jos ne ohjautuvat väärään 
paikkaan. 

Yhteen luukkuun olisi melko helppo kerätä kaupunkilaisten viestejä, 
mutta niiden jakelu eteenpäin on haasteellisempaa. Vaikka nykyiset 
järjestelmät ovat teknisesti kehittyneitä, eivät ne voi varmasti taata 
että viesti menee juuri oikeaan paikkaan. Jos uusi 
ympäristöhavaintojen portaali päätettäisiin perustaa, olisi juuri tämä 
viestien ohjautumisen ohjaus tärkeä ottaa huomioon. 

Tällä hetkellä kaupungin organisaatiossa on käynnissä kaupungin 
yhteinen palautehanke, jossa saadut palautteet integroituisivat 
yhteiseen asianhallintajärjestelmään AHJOon. Kaupunkitasolla 
kehitetään myös karttapohjaisia paikkatietopalveluja. 
Ympäristöhavaintojen portaali voisi löytää paikkansa osana tällaisia 
kaupungin yhteisiä palveluja. 

Merkittiin, että esittelijä lisäsi kokouksessa päätöksen kolmannen 
kappaleen päätösehdotukseen. 
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Hallintokeskuksen lausuntopyyntö: Khs dnro 2010-1225/81 

VALTUUTETIU KATI VIERIKON YM. ALOITE KAUPUNKIlAISTEN 
YMPÄRISTÖHAVAINTOJEN KERÄÄM1SESTÄ YHTEISEEN KÄYT
TÖÖN 

Helsingin kaupunki tarjoaa tällä hetkellä erilaisten palautteiden, kom
menttien ja havaintojen lähettämiseksi www-Iomakkeita ja sähköpos
tiosoitteita virastojen sivuilla. Karttapohjainen toimipistekohtainen pa
lautekanava on toteutettu tällä hetkellä palvelukartalla 
(www.hel.fi/palvelukartta). Lisäksi kaupungilla on jo nyt käytössään 
Kerrokartalla-kyselyalusta (kerrokartalla.hel.fi), jolla voi toteuttaa ja jul
kaista teemoitettuja karttapohjaisia kyselyitä. Kuntalaiset voivat palve
lussa merkitä kommenttinsa kartalle, liittää kommentin yhteyteen kuvan 
ja kommentoida muiden merkintöjä. Myös virkamiehet voivat osallistua 
keskusteluun. Kerrokartalla soveltuu myös pitempiaikaiseen käyttöön 
esimerkiksi aloitteessa kuvattujen ympäristöä koskevien havaintojen 
il moittam iseen. 

Kattava palautteen vastaanotto- ja käsittelyjärjestelmä takaa sen, että 
eri kanavien - myös karttapohjaisten ja mobiililaitteiden - kautta tuleva 
palaute voidaan käsitellä, hyödyntää ja jakaa tehokkaasti. Yhtenäisen 
kaupungin kattavan palautejärjestelmän suunnittelu on käynnistymässä 
syksyllä 2010. Tavoitteena on, että vuoden 2011 aikana päästään pilo
toimaan palautejärjestelmää useissa virastoissa. Palautejärjestelmään 
liittyy tietovaraston rakentaminen. Tänne kertynyttä palautetietoa 
myös eri tyyppisiä havaintoja - voi jatkossa viedä muihinkin järjestel
miin tarkasteltaviksi ja hyödynnettäväksi sovittavalla tavalla. 
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Suunnitteilla oleva pafautejärjestelmä yhdistettynä karttapohjaisiin 
kommenttralustoihin mahdollistaa aloitteen kuvaaman ympäristöhavain
tojen ja muiden kommenttien ja havaintojen hyödyntämisen. Myös mo
biililaitteiden käyttömahdollisuus palautteiden annossa ja havaintojen 
ilmoittamisessa tutkitaan. 

TALOUS- JA SUUNNITIELUKESKUS 
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LAUSUNTO KATI VIERIKON YM. VALTUUSTOALOITIEESTA, JOKA 
KOSKEE KAUPUNKILAISTEN YMPÄRISTÖHAVAINTOJEN KERÄÄ
MISTÄ YHTEISEEN KÄYTTÖÖN 

HKR 2010-1737, Halke 2010-1225/8112.10.2010 
Esityslistan asia Ko/3 

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraa
van lausunnon: 

Yleisten töiden lautakunta yhtyy aloitteessa esitettyyn näkemykseen, 
että myös asukkaat ovat ympäristönsä asiantuntijoita. Asukkaat voivat 
nykyisin toimittaa tietoa elinympäristöään koskevista havainnoista vi
ranomaisille puhelimitse, sähköpostitse ja kaupungin verkkosivujen pa
lautelaatikoiden kautta. 

Rakennusvirasto kirjaa yleisiä alueita koskevat puhelimitse tulleet pa
lautteet karttapohjaiseen ASPA-asiakaspalvelusovellukseen, josta tieto 
ongelmista menee suoraan työn toteuttajille sekä työn tilaajille. Asia
kaspalvelusovellukseen kirjatut palautteet tallentuvat järjestelmään ja 
tulleita palautteita voidaan hyödyntää töiden tilaamisessa ja suunnitte
lussa. Sähköisesti tulleet palautteet käsitellään seuraava päivänä, kun 
ne ovat saapuneet ja lähetetään tarvittaessa eteenpäin toimenpiteitä 
varten. Asukkaat saavat halutessaan myös vastauksen. 

Kuntalaiselle avattiin toukokuussa 2010 osallistumiskanava "Kerro kar
talla-palvelu", jossa Helsingin kaupungin eri virastot julkaisevat kyselyi
tä ajankohtaisista aiheista. Toinen asukkaiden käytössä oleva palvelu 
on Helsingin kaupungin palvelukartta (www.hel.fi/palvelukartta). jonka 
kautta asukkailla on mahdollisuus antaa palautetta ja käydä avointa 
keskustelua suoraan toimipisteistä ja palveluista vastaavien kanssa. 

Helsingin kaupunki on talous- ja suunnittelukeskuksen johdolla kehit
tämässä yhtenäistä osallistumis- ja palautejärjestelmää. Keskeinen toi
ve kansalaisten taholta on ollut jo pitkään se, että palautetta antaak
seen kuntalaisen ei tarvitse tietää mille virastolle ja toimialalIe se kuu-
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luu. Palautetta tulisi pystyä antamaan ilman että täytyy aina hakea ky
seisen viraston palautesivu. Tavoitteena on yhtenäistää toimintatapoja 
kaupungin sisällä. Rakennusvirasto tulee olemaan aktiivisesti mukana 
kyseisessä hankkeessa yhtenä pilottivirastona ko. järjestelmän käyt
töönotossa. 

Aloitteessa esitetty tavoite kaupungin keräämän asukkaiden ja eri in
tressiryhmien palautteen kaksisuuntaisesta avaamisesta yleiseen käyt
töön on erittäin haastava sekä palautteen antajien oikeusturvan että 
myös eri hallintokuntien työrauhan kannalta. Lisäksi järjestelmä toden
näköisesti vaatii erityisjärjestelyn tietoturvan varmistamiseksi. Asia tu
lee selvittää talous- ja suunnittelukeskuksen osallistumis- ja palautejär
jestelmien kehittämisen yhteydessä. 

Pöytäkirjanote kaupunginhallitukselle ja katu- ja puisto-osastolle, 

Us::Hiedot: 
Kuoppala Keijo, lakimies, puhelin 310 38592 
Posti Tarja, asiakaspalvelupäällikkö, puhelin 310 38433 

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä 10.11.2010 
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Anna-Leena Salo-Halinen 
pöytäkirjanpitäjä 
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LAUSUNTO LAURA KOLBEN YM. VALTUUSTOALOITrEESTA, JOKA 
KOSKEE HELSINGIN KESKUSTAN OPASTUSTA 

HKR 2010-1272, Halke Khs 2010-1283/639 28.6.2010 
Esityslistan asia Ko/1 

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraa
van lausunnon: 

Yhtenäistä opastus- ja informaatiojärjestelmää Helsingin kulttuurikes
kustaan on valmisteltu jo pitkään. Hallintokuntien yhteinen työryhmä 
laati asiasta selvityksen vuonna 2006. Selvityksessä esitetään pilotti
hankkeen käynnistämistä. Sivistys- ja henkilötointa johtava apulaiskau
punginjohtaja antoi selvityksen tiedoksi ja mahdollisen pilottihankkeen 
käynnistämiseksi talous- ja suunnittelukeskukselle 18.12.2007. 

Helsinki 200 vuotta pääkaupunkina -juhlavuotta valmisteleva työryhmä 
on ottanut opastuksen suunnittelun osaksi vuoden ohjelmaa. Aihe on 
ajankohtainen myös World Design Capital2012 vuoden tähden. 

Rakennusvirasto pyrkii aloittamaan järjestelmän suunnittelun yhteis
työssä talous- ja suunnittelukeskuksen kanssa. Asiaa valmistelemaan 
on kutsuttu kokoon työryhmä eri hallintokuntien edustajista. Tarkoituk
sena on käynnistää pilottihanke aikaisemman selvityksen pohjalta. Pi
lottihankkeen tavoitteena on kerätä vuosina 2011-2013 käyttäjäkoke
muksia, tuottaa palvelukonsepti sekä laatia hankeohjelma opastejärjes
telmän suunnittelulle. Tämän jälkeen pidemmän aikavälin tavoitteena 
on luoda opasteiden ja informaatiotaulujen sekä niihin liittyvien raken
teiden yhtenäinen, omaleimainen tuoteperhe, joka palvelee kaikkia 
käyttäjäryhmiä ja hallintokuntia. Suunnittelussa tulee selvittää mahdolli
suudet hyödyntää myös nykyisiä sähköisiä informaatiotauluja tiedotuk
sen järjestämisessä. 

Opastus- ja informaatiojärjestelmän suunnittelu ja toteutus on vaativa 
hanke, joka tarvitsee toteutuakseen monivuotisen rahoituksen. Tällä 
hetkellä hankkeelle ei ole osoitettu rahoitusta. Opastusjärjestelmän pi-
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lottihankkeen toteuttaminen vuosina 2010-2013 maksaisi arviolta yh
teensä 180 000 euroa. 

Pöytäkirjanote kaupunginhallitukselle ja katu- ja puisto-osastolle. 

Lisätiedot: 
Kiiskinen Anu, aluesuunnittelija, puhelin 31038419 
Rantanen Pia, suunnitteluvastaava, puhelin 31038812 

Pöytäki~a on pidetty nähtävänä 22.9.2010 

'/}dÄ ('..d / t t / /, ':'VW lff7u/7<~I!L?;if/!/\.-
Anna-Leena Salo-Halinen 
pöytäkirjanpitäjä 
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LAUSUNTO KAUPUNGINVALTUUSTON ALOITTEESTA, JOKA KOS
KEE KAUPUNGIN KESKUSTA-ALUEELLE EHDOTETIUA KATUKYLT
TIOPASTUSTA 

Kslk 2010-882 
Esityslistan asia Akp/6 

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seu
raavan lausunnon: 

Lausunto� Kaupunginjohtajan 3.11.2004 asettama työryhmä on laatinut selvityk
sen keskustan kulttuurirakennusten, -kohteiden ja nähtävyyksien esille 
tuomisesta informaatio-, opastus- ja viitoitusjärjestelmän keinoin yhteis
työssä eri kulttuuritoimijoiden kanssa. Työryhmän loppuraportti valmis
tui 6.6.2007. Sivistys- ja henkilöstötointa johtava apulaiskaupunginjoh
taja päätti 18.12.2007 lähettää jäljennöksen raportista talous- ja suun
nittelukeskuksen kehittämistoimistolle tiedoksi ja mahdollisen pilotti
hankkeen käynnistämistä varten. 

Maija Anttila ja 18 muuta valtuutettua ovat jättäneet 9.5.2007 valtuus
toaloitteen, joka koskee kaupungin historian, suunnittelun ja erityispiir
teiden esille tuomista tauluina. Aloite käsittelee osittain samoja asioita 
kuin työryhmän raportissa on esitetty. Valtuustoalaite koskee koko 
kaupunkia ja siinä painotetaan erityisesti kohdeopasteita. Kaupunki
suunnitteluvirasto kannatti esitettyjä ehdotuksia (kirje 174, 14.6.2007) 
ja totesi, että myös valtuustoaloitteessa esitetyt asiat tulee ottaa huo
mioon työryhmän työn pohjalta käynnistettävien jatkotoimenpiteiden yh
teydessä. 

Helsinki 200 vuotta pääkaupunkina -juhlavuotta (2012) valmisteleva 
työryhmä on ottanut opastuksen suunnittelun osaksi vuoden ohjelmaa, 
Rakennusvirasto on juhlavuosityöryhmän pyynnöstä käynnistänyt 
opastusjärjestelmän suunnittelun yhteistyössä talous- ja suunnittelu
keskuksen, kaupunkisuunnitteluviraston, taidemuseon, kaupunginmu
seon, liikuntaviraston, matkailu- ja kongressitoimiston, rakennusvalvon
taviraston ja kiinteistöviraston kanssa jatkaen yhteistyötä opastusjärjes-
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telmän luomiseksi aikaisemmin tehdyn selvityksen hengessä. Helsingil
le aihe on ajankohtainen myös World Design Capital 2012 -vuoden 
tähden. 

Rakennusviraston tarkoituksena on käynnistää pilottihanke vuonna 
2007 valmistuneen selvityksen pohjalta. Pilotin jälkeen pidemmän aika
välin tavoitteena on luoda yhtenäinen opasteiden ja informaatiotaulujen 
sekä niihin liittyvien rakenteiden yhtenäinen, omaleimainen tuoteperhe, 
joka palvelee kaikkia käyttäjäryhmiä ja hallintokuntia. 

Kaupunkisuunnittelulautakunta toteaa, että valtuustoaloitteen ehdotuk
set ovat kannatettavia ja ne liittyvät nyt asetetun 2012-juhlavuoden työ
ryhmän sekä 2007 valmistuneen opastustyöryhmän raportin tavoittei
siin. Kaupunkisuunnittelulautakunnan mielestä on tärkeää kehittää ja 
toteuttaa Helsinkiin uusi, toimiva, kokonaisvaltainen ulkoasultaan kor
keatasoinen kulttuuri- ja jalankulkuopastusjärjestelmä, joka sopii kau
punkikuvaan. 

Pöytäkirjanote ja lausuntopyyntöasiakirjat kaupunginhallitukselle 

Lisätiedot:� 
Lybeck Kaisa, arkkitehti, puhel in 310 37052� 

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä 12.10.2010 lähtien kaupunkisuunnitte
luviraston kirjaamossa ja asianosaista koskeva päätös on annettu pos
tin kuljetettavaksi seuraavana työpäivänä pöytäkirjan nähtävänäpitämi
sestä. 

Riitta Venesmaa 
pöytäkirjanpitäjä 
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Talous- ja suunnittelukeskus toteaa kaupunginvaltuutettu Laura Kolben 
aloitteen johdosta seuraavaa: 

Matkailijoita ja kaupunkilaisia palveleva opastejärjestelmä on tällä het
kellä puutteellinen, eikä vastaa sitä tasoa, mitä Helsingiltä voidaan 
odottaa. Kaupunginjohtajan asettama työryhmä laati tilanteen korjaami
seksi vuonna 2007 raportin "Kulttuurikeskustan esille tuominen ja nä
kökohtia Helsingin opastuksesta". Rakennusvirasto on vuonna 2010 
koonnut työtä jatkamaan eri hallintokuntien edustajista koostuvan opas
tejärjestelmän pllottihankkeen. Sen tavoitteena on sopia käytettävä 
opastemalli sekä sisällöntuottamisen, ylläpidon ja kustannusten vas
tuut. 

Kyse on laajasta kokonaisuudesta ja opastusjärjestelmästä eri käyttäjä
ryhmille: jalankulkijat, kevytliikenne ja autoliikenne. Viitoituksen tulee ol
la yhteneväinen, informatiivinen, helposti havaittavissa ja tunnistetta- . 
vissa käyttäjälleen. Uudet kaupunginosat tai kehittämisalueet kuten 
Arabianranta, Torikorttelit ja Designkorttelit sekä risteilyasiakkaat Her
nesaaresta asettavat opasteille omat ilme- ja laatuvaatimuksensa. 

Vuonna 2012 Helsinki on maailman designpääkaupunki ja juhlistaa 
200-vuotista taivaltaan Suomen pääkaupunkina. Juhlavuoden suunni
telmiin kuuluu Unioninkadun esille tuominen kaupungin historian ja 
pääkaupunkitehtävien näyttämönä. Tarkoitus on, että vuonna 2012 to
teutettaisiin opastepilotti Unioninkadun ja torikortteleiden alueella. Saa
tujen kokemusten perusteella opastusjärjestelmää on tarkoitus laajen
taa merkittävimpiin matkailu- ja vierailukohteisiin. 

Tapio Korhonen 
rahoitusjohtaja 

?{;/v-( /!?tit«�
Eero Holstila 
elinkeinojohtaja 
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LAUSUNTO TUULI KOUSAN YM. VALTUUSTOALOITTEESTA, JOKA 
KOSKEE ISON ROOBERTINKADUN VIIHTYISYYTTÄ, SIISTEYTIÄ JA 
HUOLTOLIIKENTEEN JÄRJESTELYITÄ 

HKR 2010-1533, Halke Khs 2010-1548/6521.9.2010 
Esityslistan asia Ko/3 

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraa
van lausunnon: 

Helsingin kaupungin rakennusvirasto on aluesuunnitelmassa ja hanke
suunnittelutasolla jo pari vuotta sitten suunnitellut Ison Roobertinkadun 
kunnostamista ja huo\toliikenteen järjestelyjen parantamista. Yleisten 
töiden lautakunta hyväksyi 9.10.2008 ohjeellisena noudatettavaksi ka
tu- ja puisto-osaston laatiman Eteläisten kaupunginosien aluesuunni
telman vuosille 2009-2018. Suunnitelmassa Ison Roobertinkadun kun
nostustyö on arvioitu kiireelliseksi. Ison Roobertinkadun perusparanta
mista ja kalusteiden uusimista ei ole aikataulutettu investointiohjelmas
sa seuraavalle viisivuotiskaudelie tiukan rahatilanteen vuoksi. 

Kadun turvallisuutta ja viihtyisyyttä parannetaan ko~aamalla rikkoutu
neet kiveykset ja ajonestolaitteet. Uusien huoltoliikennettä säätelevien 
ajoporttien asentaminen on tarkoituksenmukaista suunnitella osana lij
kennesuunnittelua ja toteuttaa perusparantamisen yhteydessä. Raken
nusvirasto tehostaa alueen pysäköinninvalvontaa käytössään olevien 
resurssien puitteissa. 

Ison Roobertinkadun siisteydestä ja puhtaudesta vastaavat kadun var
ren kiinteistöt lain mukaisin velvoittein. Kävelykadun lumen auraukses
sa rakennusvirasto on kohtuullistanut kiinteistöjen velvoitetta ottamalla 
kadun keskiosan ylläpitoonsa. Kiinteistöt vastaavat edelleen kävelyka
dun reuna-alueelle auratun tai sataneen lumen poistamisesta. 

Nykyisellä rahoituksen määrällä Helsingin kaupungin kausikasvien istu
tusmäärää ei voida lisätä. Kauppiaat tai asukkaat voivat myös itse kus-
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tantaa kukka-astioita tai niiden ylläpidon kävelykadulle. Niiden sijoitta
misesta on sovittava katu- ja puisto-osaston kanssa. 

Rakennusvirasto tekee jo nyt yhteistyötä Ison Roobertinkadun kiinteis
töjen ja yritysten kanssa ja on valmis laajentamaan sitä niin haluttaes
sa. Virasto kannustaa yhteisten tapahtumien järjestämistä ja antaa tu
kea muun muassa talkooluontoisiin tapahtumiin toimittamalla välineis
töä lainaksi. 

Tällä hetkellä rakennusviraston katu- ja puisto-osaston palvelutoimisto 
myöntää luvat ei-kaupallisiin ulkoilmatilaisuuksiin yleisillä alueilla, mutta 
kaupalliset luvat haetaan kiinteistövirastolta. Vuoden 2011 alusta myös 
kaupallisten lupien myöntäminen on tarkoitus siirtää katu- ja puisto
osaston palvelutoimistoon. 

Pöytäkirjanote kaupunginhallitukselle ja katu- ja puisto-osastolle. 

Lisätiedot:� 
Jylhänlehto Marko, suunnitteluinsinööri, puhelin 31038237� 

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä 20.10.2010 

(i{P)/v-ht!/J2()lt:Wd;~ 
Anna-Leena Salo-Halinen 
pöytäkirjan pitäjä 
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LAUSUNTO VALTUUSTOALOITTEESTA, JOKA KOSKEE ISO ROO
BERTINKADUN VIIHTYVYYDEN, SIISTEYDEN JA HUOLTOLlIKEN
TEEN JÄRJESTELYIDEN PARANTAMISTA 

Kslk 2010-1130 
Hankenro 0923 
Esityslistan asia Lsp/1 

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa valtuustoaloitteesta kau
punginhallitukselle seuraavan lausunnon: 

Lausunnon tiivistelmä 

Iso Roobertinkadun kunto edellyttäisi perusparannusta. Perusparannus 
on liikenneinvestointien ohjelmassa. Perusparannuksen yhteydessä tul
laan selvittämään mahdollisuuksia parantaa liikennejärjestelyjen toimi
vuutta esimerkiksi rajaamalla alue pollarein, jolloin huolto- ja tontilleajo 
järjestettäisiin avattavan pollarin kautta. 

Lausunto� Kaupunginhallitus hyväksyi 11.4.1983 Iso Roobertinkadun muuttami
sen kävelykaduksi. Katu on myös asemakaavaan merkitty jalankululle 
ja poikupyöräilylIe varatuksi kaduksi, jolla tontilleajo ja huoltoajo on sal
littu. Kävelykatu rakennettiin pääosin vuoden 1985 aikana. 

Tieliikennelakiin lisättiin keväällä 2006 kävelykadun liikennesäännöt. 
Kävelykadulla on myös oma liikennemerkki. Kävelykatu on tarkoitettu 
pääasiassa jalankulkijoille, mutta siellä saa ajaa myös polkupyörällä. 
Jalankulkijan paikka kävelykadulla on vapaa. Moottorikäyttöistä ajo
neuvoa saa kuljettaa vain kadun varrella olevalle kiinteistölie, jollei kiin
teistölle ole muuta kautta järjestettävissä ajokelpoista yhteyttä. Kiinteis
töIle kuljettamisella tarkoitetaan esimerkiksi kiinteistön pihaan ajoa tai 
autotalliin ajamista. Moottorikäyttöisen ajoneuvon pysäköinti ja pysäyt
täminen kävelykadulla on kielletty, lukuun ottamatta huoltoajoon liitty
vää pysäyttämistä silloin, kun huoltoajo on liikennemerkin mukaan sal
littu. Moottorikäyttöisen ajoneuvon ja polkupyörän nopeus määräytyy 
jalankulun mukaan, mutta ei saa ylittää nopeutta 20 km/h. 
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Ennen kävelykadun liikennesääntöjen ja liikennemerkin lisäämistä tie
liikennelainsäädäntöön Iso Roobertinkatu oli merkitty kävelykaduksi 
"Moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajo kielletty" - liikennemerkein. Iso 
Roobertinkatu merkittiin kävelykaduksi uudella "Kävelykatu" - liikenne
merkillä alkuvuodesta 2007. Kadulla huoltoajo on sallittu ennen kello 11 
ja kello 19 jälkeen kaikkina päivinä. Uusi merkintätapa helpottaa pysä
köinnin valvontaa kävelykaduHa. 

Liikenneinvestointien talousarvioehdotuksessa vuodeksi 2011sekä in
vestointiohjelmaehdotuksessa vuosille 2011 - 2015 on Iso Roobertin
kadun perusparannukselle varattu määrärahoja vuosille 2011 ja 2012, 
mutta rakennusvirasto on säästösyistä joutunut siirtämään hankkeen 
aloitusta myöhemmille vuosille. Työn tarkoituksena on kadun rakentei
den, pinnoitteiden ja kalusteiden uusiminen. Samassa yhteydessä tulee 
kaupunkisuunnItteluvirasto myös miettimään Iiikennejärjestelyiden toi
mivuuden sekä katuympäristön parantamista vuorovaikutuksessa alu
een kiinteistöjen ja yritysten kanssa. Nykyisin ongelmana oleva laiton 
pysäköinti pyritään poistamaan rajaamalla kävelykatualue paremmin 
esimerkiksi pollarein. Tontilleajo ja huoltoajo säilytetään kadulla, mutta 
se sallittaisiin vain avattavan pollarin kautta. VIIopistokadulla on tarkoi
tus kokeilla sähköisesti laskeutuvaa pylvästä. Mikäli pylväästä saadut 
kokemukset ovat positiivisia, voidaan vastaavanlaista järjestelyä käyt
tää myös Iso Roobertinkadulla. 

Laittoman pysäköinnin ja tarpeettoman autoliikenteen estämiseen täh
täävät toimenpiteet on pyrittävä toteuttamaan nopeammin, vaikka pe
rusparannus muilta osin jouduttaisiin säästösyistä lykkäämään. 

Merkittiin, että esittelijä muutti esitystään lisäämällä lausunnon loppuun 
seuraavan kappaleen: 

"Laittoman pysäköinnin ja tarpeettoman autoliikenteen estämiseen täh
täävät toimenpiteet on pyrittävä toteuttamaan nopeammin, vaikka pe
rusparannus muilta osin jouduttaisiin säästösyistä lykkäämään." 

Pöytäkirjanote ja lausuntopyyntöasiakirjat kaupunginhallitukselle 

Lisätiedot:� 
Nikulainen Pekka, insinööri, puhelin 310 37086� 
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Pöytäkirja on pidetty nähtävillä 2.11.2010 kaupunkisuunnitteluviraston 
kirjaamossa ja asianosaista koskeva päätös on lähetetty seuraavana 
työpäivänä pöytäkirjan nähtävänäpitämisestä. 

Riitta Venesmaa 
pöytäkirjanpitäjä 
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146 § 
LAUSUNTO JUNA-ASEMIEN JA METROJEN HISSIT TURVALLISIKSI 
KOSKEVASTA VALTUUSTOALOITTEESTA 

HKL 2010-152, HalJintokeskuksen lausuntopyyntö 2010-1542/654 
25.8.2010, (määräaika 30.10.2010) 
Esityslista n asia Raj/3 

Johtokunta päätti antaa valtuustoaloitteesta kaupunginhallitukselle seu
raavan lausunnon: 

HKL:n omistamien juna-asemien (Pohjois-Haagan ja Kannelmäen 
asemat) hissit ovat varustettu hälytysnapilla. Hälytys menee HKL:n 
tekniseen valvomoon, mikä on auki vuorokauden ympäri jokaisena päi
vänä (24/7). 

Lisäksi hälytysnapilla saadaan puheyhteys HKL:n järjestyksenpito 
valvomoon 24/7. 

Valvomo lähettää tarvittaessa vartijan paikalle. 

Mikäli valvomo ei ruuhkan takia pysty vastaamaan 30 sekunnin kulues
sa, niin siirtyy puhelu Kone Oy:n valvomoon mikä on myös auki 24/7. 
Kone Oy soittaa takaisin HKL:n valvomoon. 

Helsingin metroasemilla olevat hissit ovat varustettu myös hälytysna
peilla ja hälytykset toimivat samoin kuin juna-asemilla. 

Aloitteessa on lisäksi esitetty, että hissien puhtaanapitoa parannetaan 
nykyisestä. 

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Faksi V-tunnus 
PL 1400 Toinen. linja 7 +35893101071 +358931035051 0201256-6 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 
HKL-kiriaamo@hkl.hel.ft htlp:/I'NWW.hel.fi/HKU 
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Nykyisen siivoussopimuksen mukaisesti hissit siivotaan päivittäin ja li
säsiivous tehdään tarvittaessa. 

Pöytäkirjanote kaupunginhallitukselle 

Lisätiedot:� 
Kontra Päivi, kiinteistöpäällikkö, puhelin 31035160� 

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä 22.10.2010 lähtien HKL:n kirjaamossa 
ja asianosaista koskeva päätös on annettu postin kuljettavaksi seuraa
vana työpäivänä pöytäkirjan nähtävänäpitämisestä. 

/l
\1 
~~ 

Rain Mutka 
pöytäkirjanpitäjä 

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Faksi V-tunnus 
PL1400 Toinen linja 7 "35893101071 +358931035051 0201256-6 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 
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1-.-.2PL 1 

00099 Helsingin kaupunki 

lausuntopyyntö 1.9.2010 

Juna-asemien ja metrojen hissit turvalliseksi 

Liikennevirasto on jo tämän valitettavan tapauksen takia käynnistänyt selvityksen, mistä kaikista 
Liikenneviraston rautatieosaston vastuulla olevista hisseistä puuttuu hälytysjärjestelmä, jolla vi
katilanteessa saadaan puheyhteys hissin kunnossapitoyritykseen. Nämä on tarkoitus tilata joko 
tänä tai viimeistään ensi vuonna budjetin puitteissa. 

Laiturialueiden hoitoyrityksille kuuluu hissien puhtaanapito. Sopimuksemme mukaan lähiliiken
nealueella hissien siisteys ja pyyhkiminen tulee suorittaa päivittäin ja peruspesu kaksi kertaa 
viikossa. Yritykset ovat laiminlyöneet sopimuksen ehtoja ja ovat saaneet siitä sanktioita. Jatkos
sa kiinnitämme tähän asiaan parempaa huomiota. 

ylijohtaja 

kunnossapidon aluepäällikkö Eero Liehu 

Tiedoksi:� Markku Koskinen / RR Management Oy 
Kaj Grönqvist / RR Management Oy 
Rata ja Talohuolto RTH Oy 
SOL Palvelut Oy 

Liikennevirasto 

PL33 puh. 020 637 373 kirjaamo@liikermevirasto.fi \vww.liikennevlrasto II 

00521 HELSINKI faksi 020 637 3700 etunrmi.sukuntmi@liikennewasto.fi 
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Helsingin kaupunki Stn dnr - - - - - - - - - - - - - - - - - r - - --
Hallintokeskus Saap./tml. 01 -ll- 2010
Kristiina Matikainen 
PL 1 
00099 Helsingin kaupunki 

LAUSUNTO KAUPUNGINVALTUUTETIU VUORELAN VALTUUSTOALOITIEESEEN 
"JUNA-ASEMIEN JA METROJEN HISSIT TURVALLISEKSI" 

Lausuntopyyntö 2010 -1542/654,19.2010 

Rautatieasemien hissit ja niiden puhtaanapito kuuluvat Liikenneviraston 
vastuualueeseen. 

Kaikkien rautatieasemien hisseissä on turvajärjestelmä, jonka kautta asiakas 
voi tehdä hät~tilanteessa hälytyksen valvomoon, jossa on ympärivuorokautinen 
päivystys. Tapanilan asemalla hissin turvajärjestelmä tekee hälytyksen 
Linnunlaulussa sijaitsevaan sähköratavalvomoon. Lausunnossa mainitussa 
tapauksessa asiakas oli jäänyt hissiin, koska hälytys ei ollut välittynyt 
teknisestä viasta johtuen. Hissin valmistaja on tehnyt tarvittavat korjaukset 
asian johdosta. 

Ystävällisin terveisin 

Lauri Heike 
Lähiliikenteen suunnittelupäällikkö 

VR-Yhtymä Oy 
Henkliolllk2nne 
PL 488 (Viihonkatu 13) 
00101 Ilelslnkl 

P 030710 

F 030720895 Y-lunnus 
WWW.vr./i etunllTl1 sJkuniml@vr r, 1003521·5 
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599 §� 
LAUSUNTO ARJA KARHUVAARAN YM. VALTUUSTOALOITIEESTA,� 
JOKA KOSKEE PUISTOISÄNTIEN JA -EMÄNTIEN PALKKAAMISTA� 
PUISTOJEN VARTIOINTITEHTÄVIIN� 

HKR 2010-1598, Halke Khs 2010-1634/635 14.9.2010� 
Esityslistan asia Ko/4� 

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraa
van lausunnon: 

Rakennusviraston katu- ja puisto-osaston tehtävä on rakentaa ja ylläpi
tää Helsingin katuja, toreja ja puistoja. Rakennusvirasto on tietoinen 
Etelä-Helsingin ja ranta-alueiden roskaamisesta ja häiriökäyttäytymi
seen liittyvistä ongelmista. Varsinkin Sinebrychoffin puiston tilanne on 
ollut kesällä 2010 esillä myös mediassa. Sinebrychoffin puiston ros
kaantuminen, ilkivalta ja meluhäiriö olivat pahimmillaan touko
kesäkuussa 2010. 

Roskaamisen, meluamisen, ilkivallan ynnä muun häiriökäyttäytymisen 
valvonta ei ole rakennusviraston eikä sen toimeksiannosta puistoissa 
urakoivan STARA:n toimialaa. Virastojen henkilöstöllä ei ole oikeutta 
eikä mahdollisuutta puuttua epäsosiaaliseen toimintaan. Rakennusvi
rasto ei voi ostaa myöskään vartiointipalveluita yleisille alueille ilman 
poliisin lupaa. 

Valvontaa eli puistoisäntiä ja -emäntiä puistoissa tarvittaisiin käytän
nössä vain kesäkuukausina. Vahtien ympärivuotiselle työskentelylle ei 
ole tarvetta. Toisaalta puistovahteja tarvittaisiin vähintään kymmenen 
tai enemmänkin, jotta he näkyisivät ja ehtisivät valvoa alueita. Työn 
luonne ja toimintaympäristö edellyttävät turvallisuussyistä pareittain 
liikkumista sekä vuorotyön tekemistä. Kustannuksia kesäkauden aikai
sesta kymmenen henkilön työpanoksesta kertyy palkka- ja varusteku
luineen nopeasti 300 000 - 400000 euroa vuodessa. 

Rakennusvirasto katsoo, että esitetylle puistovahtitoiminnalle ei ole pe
rusteita. Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden valvonta on poliisin teh-

Osoite Katuosoite Puhelin Telefon Telefax 
PL 1500 Kasarmikatu 21 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI 00130 HELSINKI Vaihde 3101661 Växel3101661 31038655 
hkr.kirjaamo@hel.n http://www.hkr.hel.fi 
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tävä. Valvontavastuun hajauttaminen ja toimivallan saaminen puisto
vahdeille edellyttäisi lain muuttamista. Vain poliisilla on oikeus puuttua 
ja käyttää voimatoimia häiritsevään ja uhkaavaan käyttäytymiseen, va
hingontekoihin ja esiintyvään ilkivaltaan esim. rakennusviraston hallin
noimilla katu- ja puistoalueilla. Rakennusviraston henkilöstö voi osal
taan tukea tiedon välittämistä havaituista ongelmista poliisille. 

Kaupunginvaltuusto on linjannut, että Helsingin puistot ovat avoinna 
kaikille, kaikkina vuoden- ja vuorokauden aikoina. Mikäli näitä linjauksia 
muutetaan ja muutosten toteuttamiseen osoitetaan riittävät resurssit. 
voi rakennusvirasto ryhtyä toteuttamaan uusia järjestelyjä yhteistyössä 
poliisin kanssa. 

Pöytäkirjanote kaupunginhallitukselle ja katu- ja puisto-osastolle. 

Lisätiedot:� 
Arponen Petri, aluesuunnittelija, puhelin 310 38955� 

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä 24.11.2010 

Anna-Leena Salo-Halinen 
pöytäkirjanpitäjä 

Osoite Katuosoite Puhelin Telefon Telefax 
PL 1500 Kasarmikatu 21 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI 00130 HELSINKI Vaihde 310 1661 Växel3101661 31038655 
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HElSINGIN KAUPUNGIN KIRJAAMO 
HELSINGFORS STADS REGISTRATORSKONTOR 

SBcj.Junut/lnkommlt
Kaupunginhallitus 
PL 1 (Pohjoisesplanadi 11-13) 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI 03. 01. 2011 
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Tehtäväluokka 
Uppgiftsklass --------

VALTUUTETIU JAANA PELKOSEN ALOITE LAITIOMAN ULKO
MAINONNAN SÄÄTELYSTÄ 

HKR 2010-2005 
Khs 2010-1627/543 

Valtuutettu Jaana Pelkonen kertoo aloitteessaan 8.9.2010 (asianra 26), 
että entistä monipuolisempi ulkomainonta koettelee Helsingissä sään
nösten rajoja. Kaupunki on täynnä niin suuria kuin pieniäkin mainoksia. 
Esimerkiksi erilaiset liikuteltavat mainostelineet sekä rakennusten jul
kisivuille ja rakennustelineille levitettävät jättilakanat ovat yleistyneet 
katukuvassa. Kaupunki joutuu vääntämään jatkuvasti mainostajien 
kanssa siitä, missä, miten ja milloin mainoksia saa laittaa esille. Vää
rinkäytöksiä tehdään usein tahallaan. Toimenpidelupaa mainoksille ei 
haeta, koska sitä ei voitaisikaan myöntää. Kehotusmaksu 129 euroa on 
sen verran pieni, ettei se luvattoman mainostajan toimintaa juuri hait
taa. Mainos otetaan pois, mutta laitetaan taas takaisin. 

Tämän vuoksi kaupungin tulisi ryhtyä toimiin kehotusmaksun/sakon ko
rottamiseksi. 

Rakennusvirasto toteaa asiasta seuraavaa: 

Ulkomainonnan sääntelystä 

Ulkomainontaa säädellään tällä hetkellä järjestyslaissa (612/2003) ja 
maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) nojalla annetussa maankäyttö
ja rakennusasetuksessa (895/1999). Järjestyslain 6 §:ssä mainontaa 
säännellään ensi sijassa yleisellä paikalla tapahtuvana toimintana, jos
ta mahdollisesti aiheutuu vaaraa yleiselle tur;vallisuudelle ja järjestyk
selle. Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 62 §:n säännös mainostoi
menpiteen luvanvaraisuudesta liittyy rakennelman, tekstin tai kuvan si
joittamiseen ulkosalle mainos- tai muussa kaupallisessa tarkoitukses
sa. Maankäyttö- ja rakennusasetuksen nojalla mainitun kaltainen mai
nostoimenpide lähtökohtaisesti vaatii kunnan rakennusvalvontaviran
omaisen toimenpideluvan. 

Osoite Katuosoite Puhelin Telefon Telefax 
PL 1500 Kasarmikatu 21 
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Järjestyslaista 

Järjestyslaki korvasi 1.10.2003 alkaen kunnalliset järjestyssäännöt. 
Kunnalliset järjestyssäännöt, joita kunnalla oli kuntalain 7 §:n nojalla 
valtuus antaa yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi ja 
joiden noudattamista kunnan alueella valvoivat kunnan viranomaiset ja 
poliisi, osoittautuivat ongelmallisiksi erityisesti perustuslaissa 
(731/1999) turvattujen perusoikeuksien kannalta. Järjestyslain säätä
misen myötä kunnalta poistettiin kuntalain 7 §:n mukainen oikeus antaa 
viime kädessä kriminalisointiin verrattavia, kunkin kunnan alueella voi
massa olevia sääntöjä ja määräyksiä koskien yleistä järjestystä ja tur
vallisuutta. Perustuslaissa turvatut vapaudet - esimerkiksi elinkeinova
paus, kokoontumisvapaus ja sananvapaus - sekä yleinen legaliteetti
periaate nauttivat erityisen korkeaa suojaa suomalaisessa oikeusjärjes
telmässä. Perusoikeuksiin kohdistuvat rajoitukset ovat mahdollisia vain 
erityisten edellytysten nojalla ja ainoastaan lain tasoisesti säädeltyinä. 

Järjestyslailla lainsäätäjä selkeästi kertoo, millainen käyttäytyminen ei 
ole hyväksyttävää yleisön käytettävissä olevissa julkisissa tiloissa tai 
yleisillä paikoilla. Yleistä järjestystä ja turvallisuutta vaarantavaa toimin
taa valvoo poliisi, ja järjestyslaki koskee yleisiä paikkoja riippumatta sii
tä, kuka ne omistaa. Näin ollen myös kunnan omistamat yleiset alueet 
- kadut, puistot, torit ja niin edelleen - ovat järjestyslain tarkoittamia 
yleisiä paikkoja. Järjestyslain säätämisen myötä yleisiä paikkoja koske
vat määräykset ovat koko maassa samat. Siten on yksiselitteistä, että 
kunta ei enää voi antaa järjestyslaista poikkeavia yleistä järjestystä 
koskevia velvoittavia tai sanktioituja määräyksiä, jotka koskevat sen 
omistamilla yleisillä alueilla tapahtuvaa toimintaa. 

1.10.2003 kumoutuneessa Helsingin kaupungin järjestyssäännössä oli 
määräyksiä muun muassa ilotulituksesta, ajoneuvojen pesusta, mai
nonnasta, mainosten poistamisesta sekä elinkeinotoiminnasta yleisellä 
alueella. Järjestyssäännön nojalla esimerkiksi mainostamiseen ja an
sio- tai elinkeinotoimintaan kunnan yleisellä alueella tarvittiin kunnan vi
ranomaisen lupa; toimivalta luvan myöntämiseen oli järjestyssäännön 
nojalla kiinteistölautakunnalla. Edelleen, mainostamista koskevien py
kälien nojalla kiinteistölautakunta, poliisi tai kiinteistön omistaja saivat 
poistaa luvattomasti asetetun mainoksen sen asettajan tai toimeksian
tajan kustannuksella (Helsingin kaupungin jä~estyssääntö 12 § ja 15 
§). Nämä määräykset eivät edellä esitetyn mukaisesti enää ole voi
massa. Ansio- tai elinkeinotoiminnan harjoittamiseen tai mainontaan 
taikka mainosten asettamiseen yleisille alueille ei tarvitse erityistä kun
nan viranomaisen (esimerkiksi kiinteistölautakunnan) lupaa. 

Osoite Katuosoite Puhelin Telefon Telefax 
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Järjestyslaissa todetaan mainostamisen osalta sen sijaan seuraavaa: 
lain 6 §:n mukaan yleistä järjestystä tai turvallisuutta vaarantavan häi
käisevän tai harhauttavan valon taikka liikenteenohjauslaitetta muistut
tavan tai muuten turvallisuutta vaarantavan mainoksen käyttäminen on 
kielletty. Tällaisen valon tai mainoksen käyttäjän on poHisin kehotuk
sesta viipymättä poistettava valo tai mainos. Näin ollen lainsäätäjä on 
kiinnittänyt erityistä huomiota häikäiseviin tai harhauttaviin valoihin: ne 
ovat lain nojalla kiellettyjä. Liikenteenohjauslaitetta muistuttavat tai lii
kenteen ohjauslaitteeseen kiinnitettävät mainokset ovat kiellettyjä jär
jestyslain lisäksi myös tieliikennelainsäädännön nojalla: tieliikennelain 
56 §:n mukaan tielle tai sen välittömään läheisyyteen ei saa asettaa 
merkkiä, kilpeä tai muuta laitetta, jonka voi erheellisesti käsittää liiken
nemerkiksi tai muuksi liikenteen ohjauslaitteeksi taikka joka voi huo
nontaa sellaisen näkyvyyttä. Lisäksi liikenneministeriön päätöksen lii
kenteen ohjauslaitteista (203/1982) 4 §:n mukaan liikenteen ohjauslait
teeseen tai sen kannattajaan ei saa kiinnittää mitään, mikä ei vastaa 
tämän laitteen tarkoitusta tai mikä vaikeuttaa liikenteen ohjausta. On 
selvää, että tällaiset laitteet selkeästi vaarantavat liikenneturvallisuutta 
ja edelleen yleistä järjestystä sekä turvallisuutta. Sen vuoksi niitä kos
keva säännös on otettu jä~estyslakiin. 

Järjestyslain esitöissä (HE 20/2002) "muutoin turvallisuutta vaaranta
vana laitteena" mainitaan nimenomaisesti jalankulkuväylille asetettavat 
liikuteltavat mainoslaitteet; tällaisia ovat esimerkiksi liikkeiden edustalla 
pidettävät niin kutsutut a-standit. Ne saattavat aiheuttaa vaaraa esi
merkiksi näkövammaisille, lastenvaunuja työntäville tai lapsille, ja siten 
niiden asettaminen yleiselle paikalle on kiellettyä. Kysymyksessä tällai
sessa tilanteessa on kuitenkin nimenomaisesti vaaran aiheutuminen; 
esitöissä todetaan, ettei esimerkiksI esteettinen haitta ole järjestyslain 
kannalta merkityksellistä. Näin ollen on katsottava, että järjestyslailla on 
varsin yksiselitteisesti kielletty "mainonta turvallisuutta vaarantavalla ta
valla." Muunlaista kuin yleistä järjestystä tai turvallisuutta nimenomai
sesti vaarantavaa mainontaa ei ole kyseisen lain nojalla kielletty. Edel
leen, turvallisuutta vaarantavia mainoksia ja niiden poistamista valvoo 
poliisi, ei kunta. Kunnalla ei näin ollen ole mahdollisuutta sen enempää 
kieltää kuin salliakaan järjestyslain soveltamisalaan kuuluvia mainok
sia. 

Maankäyttö- ja rakennusasetuksesta 

Rakentamista, maankäyttöä sekä rakennettuja ympäristöjä säädellään 
maankäyttö- ja rakennuslailla (132/199) sekä maankäyttö- ja raken
nusasetuksella (895/1999). Maankäyttö- ja rakennusasetuksessa 
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säännellään mainostamista nimenomaisesti jonkinlaisen mainoslaitteen 
ulkosalle asettamisena mainos- tai muussa kaupallisessa tarkoitukses
sa. Mainitun asetuksen 62 §:n mukaan muun kuin maantielain 52 §.ssä 
säädetyn rakennelman, tekstin tai kuvan asettaminen ulkosalle mainos
tai muussa kaupallisessa tarkoituksessa taikka ikkunaa peittävän mai
noksen pysyvä tai pitkäaikainen asettaminen (mainostoimenpide) vaatii 
maankäyttö- ja rakennusJain 126 §:n mukaisen toimenpideluvan. Toi
menpideluvan käsittelee ja myöntää kunnan rakennusvalvontaviran
omainen. 

Maankäyttö- ja rakennuslain 14 §:n mukaisessa kunnallisessa raken
nusjärjestyksessä on maankäyttö- ja rakennusasetuksen 63 §:n nojalla 
mahdollista antaa määräyksiä tiettyjen toimenpiteiden luvanvaraisuu
den helpottamisesta. Helsingin kaupungin rakennusjärjestyksessä ei 
ole nimenomaista mainintaa luvanvaraisuudesta vapauttamisesta kuin 
muutamien mainostoimenpiteiden osalta. Toimenpideluvasta vapaute
taan rakennusjärjestyksen 21 §:n mukaan rakennuksen 1. kerroksen 
huoneiston korkeintaan 400 mm korkean irtokirjainmainoslaitteen asen
taminen välittömästi huoneiston näyteikkunan yläpuolelle ja rakennuk
sen 1. kerroksen huoneiston korkeintaan 600 x 600 mm suuruisen 
mainoslaitteen asentaminen välittömästi huoneiston näyteikkunan vie
reen tai yläpuolelle julkisivua vasten kohtisuorassa. 

Helsingin kaupungin rakennusjärjestyksen 2 §:ssä viitataan rakennus
valvontaviraston antamiin rakentamistapaohjeisiin. Rakennusjärjestyk
sen nimenomaisten määräysten puuttuessa on katsottava, että mitä il
meisimmin mainosten asettamista sääntelevät rakennusjärjestyksessä 
mainitut rakentamistapaohjeet: mikäli mainostoimenpide tehdään nou
dattaen kyseisiä ohjeita, toimenpidelupaa ei tarvitse hakea. Rakennus
valvontavirasto on antanut ulkomainontaan liittyviä rakentamistapaoh
jeita seuraavasti: "Ulkomainoslaitteet, sijoittamisperiaatteet, 20.1.2009", 
"Suurmainoskankaat ja muut julkisivuun asennettavat banderollit ja 
kankaat, 2006", "Siirrettävät mainoslaitteet eli standit, sijoittamisperiaat
teet, 2004" ja "Mainosroskakorit, sijoittamisperiaatteet, 2007". 

Mainittujen rakentamistapaohjeiden mukaan siirrettäville mainoslaitteil
le (standeille) tai alle kaksi viikkoa kerrallaan paikallaan oleville kam
panjamainoksille (esimerkiksi rakennuksiin kiinnitettäville mainoskan
kaille tai banderolleille) ei tarvitse hakea toimenpidelupaa. Ohjeissa on 
kuitenkin annettu määräyksiä alueista, joille ei saa ulkomainontaa sijoit
taa, ja mainoslaitteiden sijoitteluperiaatteista. Nimenomaisesti ohjeissa 
vielä todetaan, että esimerkiksi standeille ei tarvitse hakea kadunpitä
jänkään lupaa. 
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Yli kaksi viikkoa kestäville mainoskampanjoilIe toimenpidelupa sen si
jaan tarvitaan. Erikseen säänneltyjä ovat kiinteät ulkomainoslaitteet 
(esimerkiksi suurtaulut, mainospilarit, katumainostaulut ja mainostornit), 
jotka tarvitsevat toimenpideluvan ja luonnollisesti maan omistajan luvan 
kiinteiden rakenteiden sijoittamiseen. Ulkomainoslaitteita koskevassa 
ohjeessa todetaan lisäksi, ettei työmaa-aitoihin sijoitettavilIe mainoksille 
tarvita rakennusvalvontaviranomaisen lupaa. Työmaatelineisiin sijoitet
tavat mainostaulut on niin ikään jätetty luvanvaraisuuden ulkopuolelle. 
Kiinteistöviraston ti!akeskuksen halli- ja ulkomyyntiyksikkö on raken
nusviraston tietojen mukaan perinyt työmaa-aitoihin sijoitettavista mai
nostauluista korvausta voimassa olevan hinnastonsa mukaisesti. 

Kunnan käytettävissä olevista keinoista 

Edellä esitetyn nojalla on katsottava, että kunnallisten järjestyssääntö
jen kumouduttua erityistä kunnan viranomaisen lupaa mainostamiseen 
tai tilapäisten mainoslaitteiden asettamiseen kunnan alueelle ei tarvita. 
Rakennusjärjestyksen erityinen määräys ulkoilmatapahtumiin liittyvän 
maanomistajan luvan hankkimisesta perustunee järjestyslain 7 §:n 3 
momentin viittaussäännökseen ja edelleen yleisötilaisuuksia sääntele
vään kokoontumislakiin (530/1999). Kokoontumisiain 12 §:n mukaan 
yleisötilaisuuden järjestäjän on hankittava järjestämispaikan omistajan 
tai haltijan suostumus paikan käyttämiseen tilaisuutta varten. Yleisöti
laisuuksien järjestämispaikka on usein yleinen alue, jolloin suostumuk
sen antaa alueen haltijan ominaisuudessa rakennusvirasto; samanlai
sen suostumuksen toki voi antaa myös yksityisen alueen omistaja tai 
esimerkiksi kiinteistövirasto tontin omistajana. Tällaisen suostumuksen 
pyytäminen on tapahtumajärjestäjän nimenomainen velvollisuus, ei eri
tyinen toimivaltasäännös yleisen alueen omistajalle tai haltijalle. Vas
taavanlaista velvollisuutta suostumuksen pyytämiseen yleisellä alueella 
tapahtuvalIe tilapäiselle mainostamiselle ei kuitenkaan ole järjestyslais
sa tai muuallakaan lainsäädännössä säädetty. 

Mainostamiseen liittyviä viranomaislupia on mahdollista antaa maan
käyttö- ja rakennuslainsäädännön nojalla. Niin ikään tarvittavia toimen
pidelupia, mainoslaitteiden sijoittamista sekä niiden ulkonäköä ja laatua 
on mahdollista määritellä kuntakohtaisesti kunnallisessa rakennusjär
jestyksessä. Kuten edellä jo on todettu, Helsingin kaupungin rakennus
järjestyksen ja sen nojalla annettujen rakentamistapaohjeiden nojalla 
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useimpiin tilapäisiin mainostoimenpiteisiin ei tarvitse hakea rakennus
valvontaviranomaisen lupaa: pienehköt, liikuteltavat tai alle kaksi viik
koa paikallaan olevat mainoslaitteet eivät ole luvanvaraisia. Toisin sa
noen, rakennusvalvontavirasto ei käsittele eikä myönnä kyseisenlaisille 
tOImenpiteille toimenpidelupaa. 

Kiinteiden ulkomainoslaitteiden ja muiden pysyväisluonteisten mainos
laitteiden ja -rakenneimien osalta sen sijaan selvää on, että ne edellyt
tävät rakennusvalvontaviranomaiselta toimenpidelupaa ja yleisille alu
eille sijoitettuina myös alueen omistajan tai haltijan suostumusta ja 
maa-alueeseen kohdistuvan käyttöoikeuden luovuttamista. Kunnan 
yleisten alueiden omistuksen ja hallinnan osalta on todettava, että kun
nan omistamien yleisten katu- ja puistoalueiden vuokraamisesta ja 
muusta käyttöön luovuttamisesta 1.1.2011 alkaen vastaa kaupungin
valtuuston 20.10.2010 tekemän päätöksen mukaan rakennusvirasto. 

Rakennusvirasto vuokraa ja luovuttaa erilaisia käyttöoikeuksia yleisiä 
katu- ja puistoalueita koskien erilaisia tarkoituksia varten sekä lyhyt
että pitempiaikaisesti. Maan vuokraaminen ja muiden käyttöoikeuksien 
luovuttaminen sekä maan omistajan suostumuksen antaminen erilaisia 
tarkoituksia varten ovat oikeudelliselta luonteeltaan yksityisoikeudelJisia 
oikeustoimia. Toisin sanoen, rakennusvirasto toimii tällaisissa tilanteis
sa sopimusosapuolena, ei lupaviranomaisena. Siten kaupunki ei voi 
esimerkiksi velvoittaa toimijoita solmimaan kanssaan vuokrasopimusta 
tai periä maksuja ilman voimassa olevaa sopimusta. Maan vuokraami
nen on lisäksi nimenomaisesti maa-alueisiin liittyvien käyttöoikeuksien 
luovuttamista. Rakennusten julkisivut, seinät sekä jo olemassa olevat 
laitteet ja rakenteet (esimerkiksi pysäkkikatokset) jäävät näin ollen ra
kennusviraston harjoittaman maanvuokraustoiminnan ulkopuolelle. Oi
keus mainostilan luovuttamiseen esimerkiksi rakennuksen seinästä 
kuuluu rakennuksen omistajalle, ei rakennusvirastolie. 

Mitä tulee toimenpidelupaa edellyttäviin mainostoimenpiteisiin ja toi
menpideluvan hakematta jättämiseen, on tässä suhteessa todettava, 
että maankäyttö- ja rakennuslain 185 §:ssä on säännös rakentamisrik
komuksesta. Niin ikään järjestyslaissa on säännös järjestysrikkomuk
sesta. Rikoslaissa on lisäksi kriminalisoitu hallinnan loukkaus, jonka 
rangaistavuuden edellytyksenä on kuitenkin vähäistä suuremman hai
tan aiheutuminen. Hallinnan loukkaukseen rikoslain 28 luvun 11 §:n 
mukaan syyllistyy, jos ottaa haltuunsa, siirtää tai piilottaa toisen hallin
nassa olevaa irtainta omaisuutta tai käyttää toisen piha maata kulkutie
nään taikka toisen hallinnassa olevaa maata rakentamalla, kaivamalla 
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tai muulla sen kaltaisella tavalla taikka ottaa haltuunsa toisen hallin
nassa olevaa maata taikka rakennuksen tai sen osan. Kyseisten lakien 
noudattamista valvoo ja tarvittaessa virka-apua rikkomuksiin liittyen an
taa poliisi. Kunnan osuus rajoittuu mahdolliseen asianosaisasemaan, 
eikä kunnalla siten ole mahdollisuutta osallistua mainittujen lakien mu
kaisten seuraamusten toteuttamiseen. 

Rakennusvalvontaviranomaisen julkisoikeudelliseen lupamenettelyyn 
liittyvistä maksuista määrätään maankäyttö- ja rakennuslain 145 §:n 
nojalla rakennuslautakunnan määrittämässä taksassa: luvan hakija tai 
toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja val
vontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä kunnalle maksun, 
jonka perusteet määrätään kunnan hyväksymässä taksassa. Jos tar
kastus- tai valvontatehtävät johtuvat luvattomasta tai luvan vastaisesta 
rakentamisesta taikka siitä, että luvanhakija tai toimintaan velvollinen 
on laiminlyönyt hänelle kuuluvan tehtävän, maksu voidaan periä koro
tettuna ottaen huomioon suoritetuista toimista kunnalle aiheutuneet ku
lut. Helsingin kaupungin rakennusvalvontataksassa todetaan, että jälki
käteisestä lupapäätöksestä peritään lisämaksu, jonka suuruus on vä
hintään 129 €. Korotetun maksun on perustuttava aiheutuneisiin kus
tannuksiin, eikä sanktio- tai peloteluontoinen korotettu maksu ole siten 
mahdollinen. Asiaa on käsitelty esimerkiksi korkeimman hallinto
oikeuden vuosikirjapäätöksessä KHO 2010:34, jonka mukaan auto
maattisesti kolminkertaiseksi korottunut rakennusvalvontaviranomaisen 
lupamaksu oli lainvastainen. Vaikka luvan myöntämiseen olisi alkujaan 
johtanut sinänsä luvaton menettely, rakennusvalvontaviranomaisella ei 
ole toimivaltaa sanktioida laiminlyöntiä kustannuksiin perustumattomaI
la maksun korotuksella. 

Maankäyttö- ja rakennuslaissa on säädetty myös hallintopakon käyttä
misestä lain soveltamisalan piiriin kuuluvissa asioissa. Hallintopakon 
käyttämisessä viranomaisen on pysyttävä sille säädetyn toimivallan ra
joissa. Toisin 'sanoen, rakennusvalvontaviranomainen voi käyttää hal
lintopakkokeinoja ainoastaan sen toimivaltaan kuuluviin asioihin - ei 
muiden viranomaisten toimivallan alaan eikä esimerkiksi yksityisoikeu
dellisiin asioihin. 

Vastauksena valtuutettu Pelkosen aloitteeseen on edellä esitetyn nojal
la todettava, että Helsingin kaupungin alueella mainontaa säätelevät 
järjestyslaki ja maankäyttö- ja rakennuslaki sekä sen nojalla annetut 
alemman asteiset säädökset ja määräykset. Järjestyslaki kieltää vaa
raa aiheuttavien mainosten asettamisen yleisille paikoille, ja tietyt mai-
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nostoimenpiteet vaativat lähtökohtaisesti rakennusvalvontaviranomai
sen luvan. Lisäksi pysyväisluonteisten rakenneimien ja laitteiden sijoit
taminen maa-alueille vaatii maan omistajan suostumuksen. Muunlaisia, 
esimerkiksi kunnalliseen järjestyssääntöön verrattavia ulkomainontaa 
kaupungin omistamilla yleisillä alueilla koskevia määräyksiä ei ole 
mahdollista antaa eikä liioin määrätä sanktioluonteisia maksuja mai
nostamiseen liittyen 

Lisatiedot:� 
Kokkonen Suvi, valmistelija, puhelin 310 38656� 

RAKENNUSVIRASTO 

~f~ 
Raimo K. Saarinen Osmo Torvinen 
kaupungininsinööri va. osastopäällikkö 
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Lausuntopyyntö 10.12.2010 (sähköpostitse) 
Rakennusvalvontavirasto 99-1-11-LAU 

ALOITE LAITTOMASTA ULKOMAINONNASTA 

Rakennusvalvontavirasto toteaa lausuntonaan seuraavaa. 

Kaupalliset mainoslaitteet edellyttävät pääsääntöisesti rakennusval
vonnan luvan. Asiasta säädetään maankäyttö- ja rakennusasetukses
sao Asetuksen 62 §:n 1 momentin 8) kohdan mukaan toimenpidelupa 
tarvitaan muun kuin maantielain 52 §:ssä säädetyn rakennelman, teks

otin -H3i-i<i:lvan aS€ttamiseksi-u~kosalle maj-nGS- tai muussa- kaupaHisessa 
tarkoituksessa taikka ikkunaa peittävän mainoksen pysyvälle tai pitkä
aikaiselle asettamiselle. Saman pykälän 2 momentin mukaan lupa ei 
ole tarpeen, jos toimenpide perustuu oikeusvaikutteiseen kaavaan tai 
katusuunnitelmaan taikka maantielain tai yleisistä teistä annetun lain 
mukaiseen hyväksyttyyn tiesuunnitelmaan. 

Toimenpideluvat mainoslaitteille, silloin kun lupa tarvitaan, käsitellään 
rakennusvalvontavirastossa ja ne myöntää viranhaltija. 

Virasto on ohjeistanut mainoslaitteet usealla, viraston kotisivuilta löytä
väliä ohjeella (\NVVW.rakvv.hel.fi). Ohjeisto koskee seuraavia kysymyk
siä: 

Mainoslaitteet rakennuksissa 
Mainoslaitemuutokset ja muut vähäiset kaupunkikuvalliset toimenpiteet 
Siirrettävät mainostelineet eli standit, sijoittamisperiaatteet 
Suurmainoskankaat ja muut julkisivuun asennettavat banderollit ja kan
kaat 
Ulkomainoslaitteet, sijoittamisperiaatteet. 

Ammattimaisille ulkomainoslaitteiden toteuttajille ohjeistus on, tai aina
kin sen pitäisi olla, tuttua ja helposti löydettävissä. 
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"Osa mainoslaitteista on ohjeissa suljettu luvanvaraisuuden ulkopuolel
le. Luvanvaraisuus on pieniltä, korkeintaan 600 x 600 mm suuruisilta 
mainoslaitteilta, jotka asennetaan välittömästi huoneiston näyteikkunan 
viereen tai yläpuolelle julkisivua vasten kohtisuorassa, poistettu raken
nusjärjestyksessä. Sama koskee rakennuksen 1. kerroksen julkisivun 
'pintaan kiinnitettävän korkeintaan 400 x 600 mm suuruisen kilven 

,. asentamista sekä rakennuksen 1. kerroksen huoneiston näyteikkunoi
.den ja oven yläpuolelle sijoitettavien, suorien ja sivulta auki olevien 
markiisien asentamista (Helsingin rakennusjärjestys 1.11.2010, 21 §). 

Myös työmaamaatelineisiin (ns. huputus) sijoitettava mainonta on jätet
ty luvanvaraisuuden ulkopuolelle. Poikkeuksena ovat kuitenkin suojellut 
ja historiallisesti arvokkaat ympäristöt. 

Aloitteessa arvellaan, että väärinkäytöksiä mainoslaitteiden sijoittelussa 
tehdään usein tahallaan. Aloitteessa myös epäillään, että luvattomista 
mainoksista määrättävä kehotusmaksu on niin pieni, ettei se luvatto
man mainostajan toimintaa juuri haittaa. 

Kehotusmaksu 

Kehotusmaksusta säädetään rakennusvalvontataksassa. Taksa perus
tuu maankäyttö- ja rakennuslain 145 §:n säännökseen. Taksaan sisäl
tyvien maksujen perusteet päätetään kaupunginvaltuustossa. Maksujen 
yksityiskohdat ja taso päätetään Helsingissä kaupunginhallituksen toi
mesta. Viime vuosina taksan maksuja on tarkistettu vuosittain. Nykyi
nen rakennusvalvontataksa on tullut voimaan vuoden 2011 alusta. 

Maankäyttö- ja rakennuslain 145 §:n 2 momentti koskee maksun mää
räämistä luvattomista toimenpiteistä. Maksu voidaan silloin periä kora
tettuna ottaen huomioon suoritetuista toimista kunnalle aiheutuneet ku
lut. 

Nykyinen Helsingin rakennusvalvontataksa sisältää kehotuksesta mää
rättävän maksun 18 §:ssä. Sen mukaan rakennusvalvonnan antamasta 
kirjallisesta kehotuksesta ja määräyksestä voidaan määrätä 141 - 281 
euran käsittelymaksu riippuen käsittelyyn kuluneesta työmäärästä. 

Luvattomastakaan toimesta määrättävä korotettu maksu ei ole mikään 
rangaistus tai sakko. Laki ei salli rangaistusluonteisen maksun perimis
tä. Viimeksi on korkein hallinto-oikeus ratkaisussaan KHO:201 0:34 ot
tanut kantaa Turun kaupungin rakennusvalvontataksaan sisältynee
seen kohtaan, jonka mukaan korotettu maksu luvattomista toimenpi
teistä perittiin aina kategorisesti kolminkertaisena. Korkein hallinto
oikeus totesi: 
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Tällä tavoin yleisesti kaikkia tapauksia koskevaksi säädetty maksu ei 
perustu vain kunnalle aiheutuviin kustannuksiin, vaan on osittain ran
gaistusluonteinen. Tältä osin taksa on MRL 145.2 §:n vastainen ja jä
tettävä maksua määrättäessä perustuslain 107 §:n nojalla soveltamat
ta. 

Johtopäätös 

Aloitteessa esitetynkaltainen sakkomaksu luvattomista mainoslaitteista 
ei ole maankäyttö- ja rakennuslain mahdollistama. Sen sijaan ne mai
noslaitteet, luvalliset ja luvattomat, jotka sijoitetaan kaupungin itsensä 
omistamalle maalle tai kiinteistöihin, ovat kaupungin kiinteistötoimen it
sensä valvottavissa omistajavallan kautta. 

Voi myös todeta, että kysymys luvattomista mainoslaitteista on sekä 
kulttuurinen että voimavara-asia. Kulttuurinen siinä mielessä, että ylei
nen mielipide ja asenne vaikuttavat myös mainostajien asenteisiin. Jos 
suuri yleisö suhtautuu mainostamiseen tai sen lisääntymiseen kaupun
ki- ja katukuvassa kielteisesti, luulisi sillä olevan hillitsevää vaikutusta. 
Kaupunki itse voi mainospaikkapolitiikallaan asiaan myös vaikuttaa. 
Rakennuslautakunta onkin lausunnossaan kaupunginhallitukselle 
19.1.2010 esittänyt, että kaupunginhallitus nimeäisi työryhmän otta
maan kantaa keskeisillä jalankulkuväylillä ja aluekeskuksissa oleviin, 
kulkua haittaaviin erilaisiin esteisiin, kuten siirrettäviin mainostelineisiin. 

Voimavaroista voi todeta, ettei rakennusvalvontavirastolla ole osoittaa 
henkilöstöä valvomaan jatkuvasti luvatonta mainontaa. Virastolla ei 
myöskään ole käytössään tilastotietoa siltä osin, kuinka paljon ohjeiden 
vastaisia mainoslaitteita tällä hetkellä on. Valvonta perustuu pääasias
sa satunnaisiin, viraston oman henkilökunnan havaintoihin tai viraston 
ulkopuolelta tuleviin yhteydenottoihin. Joinakin vuosina on suoritettu 
systemaattisempia teemoittaisia valvontatarkastuksia. Esimerkiksi 
vuonna 2007 tehtiin sisääntuloväylien ja kehäteiden valvontakatselmus, 
missä yhteydessä puututtiin muun muassa huoltoasemien luvattomaan 
mainontaan. Eräinä vuosina on yhdessä poliisin kanssa käyty läpi kes
kustan vilkkaimmilla jalkakäytävillä olevia A-standejä ja annettu keho
tuksia niiden poistamiseen. 

RAKEN NUSVALVO NTAVI RASTO 

. \ \ .~ 

.~ (-\ /'-\ (.. " 

~~C_""'~" /"~~W~ 
..,;:::::::;-- Lauri Jääskeläinen Jussi Nortomaa 

virastopäällikkö hallintopäällikkö 
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§ 423 

LAUSUNNON ANTAMINEN KATUTÖiTÄ KOSKEVASTA VALTUUSTOALOITTEESTA 

Hallintokeskuksen lausuntopyyntö 2010- 1717 /651, 29.9.2010 
Rakennusvalvontavirasto 99-63-1 O-LAU 

PÄÄTÖS� Rakennuslautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon. 

Lausunto koskee asukkaiden ehdoilla tapahtuvia katutöitä, mistä on 
tehty valtuustoaloite. Aloitteen tekijänä on kaupunginvaltuutettu Maija 
Anttila ja aloitteen on allekirjoittanut hänen lisäkseen seitsemän 
valtuutettua. 

Aloitteesta on pyydetty lausunnot yleisten töiden lautakunnalta, 
Helsingin energia -liikelaitoksen johtokunnalta sekä 
rakennuslautakunnalta 10.12.2010 mennessä. 

Rakennusvalvonnan rooli katutöiden osalta on marginaalinen, jos sitä 
on lainkaan. Ennen vuotta 2002 rakennusvalvontavirastolIe kuului 
lupien myöntäminen katumaan aitaamiseksi silloin kun aitaaminen liittyi 
talonrakennustyömaihin. Osana katuorganisaation muutosta 
aitaamislupien käsittely siirrettiin rakennusvalvontavirastosta 
rakennusvirastoon. Rakennusvalvonnalla ei muutoksen jälkeen ole ollut 
juurikaan sananvaltaa siltä osin miten katualueita erityyppisten 
rakennustöiden yhteydessä kaupungin taholta työmaakäyttöön 
osoitetaan. 

Rakennusvalvonnan johtosäännössä on rakennusvalvonta määrätty 
maankäyttö- ja rakennuslain 167 §:n 2 momentin tarkoittamaksi, 
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julkisten ulkotilojen viihtyisyyttä ja kaupunkikuvaa valvovaksi 
viranomaiseksi. Samaan tehtäväkokonaisuuteen kuuluu valvoa. että 
kevyen liikenteen väylät säilytetään liikkumiselle esteettöminä ja 
turvallisina. 

Käytännössä ei rakennusvalvontavirasto ole katsonut voivansa puuttua 
aloitteessa tarkoitettujen, katujen auki repimistä ja vastaavaa koskeviin 
katutöihin. Kaivutyöluvat katu alueiden osalta myöntää rakennusvirasto. 
Luvat käsitellään katu- ja puisto-osaston palvelutoimistossa. Sama 
toimisto vuokraa katualueita rakennustyömaiden käyttöön. 

Rakentamisen valvontaa ja teknistä tarkastusta koskevan asetuksen 
(Suomen rakentamismääräyskokoelman osa A1, 2006) määräyksen 
12.5 mukaan on rakennustyömaalla noudatettava hyvää järjestystä ja 
työmaata on hoidettava niin, ettei se aiheuta epäsiisteyttä tai rumenna 
ympäristökuvaa, jos se on vältettävissä. Työmaa-aidat on pidettävä 
siisteinä ja työmaan edustalla oleva katualue jalankululle ja muulle 
liikenteelle käyttökelpoisessa kunnossa ja turvallisena. Tämän 
määräyksen valvonta kuuluu rakennusvalvontaviranomaisille osana 
normaalia rakennustyönaikaista valvontaa. On kuitenkin huomattava, 
etteivät aloitteessa tarkoitetut katu työt kuulu määräyksen soveltamisen 
piiriin. Katutöistä ei säännellä maankäyttö- ja rakennuslaissa. Sen 
jälkeen kun katumaan aitaamislupien käsittely siirrettiin 
rakennusvalvontavirastosta rakennusvirastoon, ovat 
rakennusvalvontaviraston mahdollisuudet puuttua katumaan käyttöön 
osana talonrakennustyömaita olennaisesti heikentyneet. Virasto on 
toisinaan välittänyt rakennusvirastoon käsityksiänsä, kun 
rakennustyömaihin liittyvät järjestelyt ovat rakennusvalvonnan mielestä 
vieneet liian suuren osan jalkakäytävää ja johtaneet jalankulun 
kannalta epätoivottavaan tulokseen. Kysymys silloinkin on ollut 
nimenomaan rakennuslupaa edellyttävistä talonrakentamiseen 
liittyvistä töistä, joissa rakennusvalvonnalla on toimivaltaa. 

Viime vuosina on rakennusvalvontaviraston rooli katualueiden osalta 
painottunut talviajan kunnossapidon-vatlf01i1:aall. Esimer k1ksi-taht+-2BB9-
- 2010 työllisti virastoa tältä osin huomattavasti. 

Näköpiirissä ei ole, että rakennusvalvontavirasto voisi saada 
lisävoimavaroja hoitaakseen esimerkiksi maan käyttö- ja rakennuslain 
167 §:n 2 momentin tarkoittamaa tehtävää. Virasto on tähän nähden 
päätymässä esittämään, että osana Helsingin kadunpidon kehittämistä 
ko. lakisääteinen valvontatehtävä siirretään lähitulevaisuudessa 
yleisten töiden lautakunnalle ja rakennusvirastolle. Siirto on tullut 
mahdolliseksi sen jälkeen, kun rakennusvirastosta on 
organisaatiomuutosten yhteydessä muodostettu tilaajaorganisaatio. 
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Samassa yhteydessä rakennusvalvontavirasto luopuisi kadun 
kunnossa- ja puhtaanapidon vaivontaviranomaisen roolistansa. Ennen 
lainsäädäntömuutosta 547/2005 oli rakennuslautakunta, poliisin ohella, 
määrätty suoraan lain perusteella katujen talvikunnossapitoa 
valvovaksi viranomaiseksi (laki kadun ja eräiden yleisten alueiden 
kunnossa- ja puhtaanapidosta). Lainmuutoksen jälkeen kunta itse 
määrää valvontaviranomaisesta. Tällainen johtosääntömääräys on 
Helsingissä tällä hetkellä tekemättä. On vain sovittu, että 
rakennusvalvonta on jatkanut entiseen tapaan katujen 
talvikunnossapidon valvontaa. 
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Kaupunginhallitus 
Saap./Anl. j 9 -'!l- 20m 

66 § 
LAUSUNTO VALTUUSTOALOITIEESTA, JOKA KOSKEE KATUTÖiDEN JÄRJESTELYJÄ 
ASUKKAIDEN EHDOILLA 

Halke 2010-1717/651 
Helenjk 49-140/2010 
Esityslistan asia 3 

Johtokunta päätti antaa asiasta kaupunginhallitukselle esittelijän 
ehdotuksen mukaisen lausunnon. 

Pöytäkirjanote kaupunginhallitukselle. 

Lisätiedot:� 
Veikko Hokkanen, johtaja, puhelin 6172900� 

Kaupunginvaltuutettu Maija Anttila ja 7 muuta valtuutettua ovat tehneet 
22.9.2010 valtuustoaloitteen koskien katutöiden järjestelyjä asukkaiden 
ehdoilla. 

Valtuutetut esittävät, että helsinkiläisten jatkuvan katusekasorron 
sietokyvyn parantamiseksi kaupunki laatii entistä tiukemmat 
pelisäännöt, missä pakotetaan samaan paikkaan rakentamista 
haluavat eri toimijat yhteistyöhön niin, että samaa paikkaa ei avata 
välittömästi uudelleen. Paikan uudelleen avaamiselle pitäisi olla jokin 
"rauhoitusaika". Rakentamisaikojen Iyhentämiseksi pitäisi 
rakennuttajilta edellyttää nykyistä pitempiä ja tehokkaampia työpäiviä. 
Nyt työmaat seisovat tyhjinä pitkiä aikoja. Työajoista ja niiden 
pituudesta pitäisi kaupungilla olla tiukat määräykset. Vuoden 2012 
kaupunkirakentamisen ilme pitäisi suunnitella välittömästi. 

Hallintokeskus on pyytänyt Helsingin Energian johtokunnan lausuntoa 
kaupunginhallitukselle 10.12.2010 mennessä. 

Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tapahtuvaa rakentamista ja muuta 
niiden varsinaisen käytön rajoittavaa toimintaa ohjaa rakennusvirasto. 
Rakennusvirasto kadunpitäjänä myöntää myös kaivuuluvat ja koordinoi 
keskitetysti toimintaa kadun kunnossapitolain mukaisesti. Katualueilla 
tapahtuva toiminta on siis luvanvaraista ja siitä maksetaan korvaus. 
Lupaehdoissa on määritelty rajat työn kestolie. Aloitteessa esitettyä 
yhteistoteutusta on erityisesti kehitetty viime vuosina. Asiasta on myös 
tehty rakennusviraston johdolla tilaajien välinen sopimus 29.5.2008, 
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jossa määritellään yhteisen työmaan tilaajien yhteiset periaatteet 
rakennushankkeiden toteutustyölle yleisillä alueilla sekä eri 
sopijapuolten oikeudet, velvollisuudet ja vastuut. Sopijapuolet ovat: 
Helsingin kaupungin rakennusvirasto, Helsingin Energia, Helen 
Sähköverkko Oy, Helsingin Vesi, Helsingin kaupungin liikennelaitos ja 
Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluvirasto. Tätä yhteistoteutusta 
on käytännössä tehty ja kehitetty jatkuvasti eri kohteissa. Aloitteessa 
esitetty yleisväittämä työmaiden seisottamisesta tyhjänä ei ole 
kenenkään etu eikä näin toimita ilman erityistä syytä. 

Aloitteessa esitettyä muutettua työaikaa käytetään Helsingin Energian 
kohteissa, jos työn toteutus sitä edellyttää ja siihen on mahdollista 
saada lupa ympäristökeskukselta. Lupia myöntäessään priorisoi 
ympäristökeskus asukkaille aiheutuvan meluhaitan, joten asutuksen 
lähistöllä oleville kohteille on oltava hyvät perustelut. Rakennusvirasto 
on raportoinut jo useita vuosia lupaehtojen poikkeamista (aikataulu ja 
laatu) kaupungin johdolle. Näiden raporttien ja rakennusviraston 
kanssa käytyjen säännöllisten kehitysneuvottelujen perusteella on 
Helsingin Energian satojen vuosittaisten työkohteiden poikkeamat sekä 
aikataulullisesti että laadullisesti vähäisiä. 

Mikäli teleoperaattori esittää toiveen, asentaa Helsingin Energia 
kaivantoihinsa tarvittavat suojaputket operaattorin johtotarpeisiin 
korvausta vastaan, jos se on tilan käytön kannalta mahdollista. 
Aloitteessakin esitetty teleoperaattorien toiminta on yhteistoteutuksissa 
ongelma, sillä heidän toiminta ja suunnittelu tapahtuu yleensä varsin 
lyhyellä aikajänteellä. 
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Kaupunginhallitus Stn dnr - 7 
PL 1 (Pohjoisesplanadi 11-13) Saap.fAnl. 1O. 12. 2010 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI 

628 § 
LAUSUNTO MAIJA ANTTILAN VALTUUSTOALOITTEESTA, JOKA 
KOSKEE KATUTÖiHIN RYHTYMISTÄ ASUKKAIDEN EHDOILLA 

HKR 2010-1689, Halke 2010-1717/651 29.9.2010 
Esityslistan asia Ko/3 

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraa
van lausunnon: 

Samanaikaiseen rakentamiseen pakottaminen 

Kadut ja muut yleiset alueet eivät palvele ainoastaan liikennettä, liik
kumista ja oleilua, vaan ne on tarkoitettu myös yhdyskuntateknisten 
verkostojen sijoituspaikaksi. Oikeus johtojen ja laitteiden sijoittamisesta 
perustuu useimmissa tapauksissa lakiin (esimerkiksi vesihuoltolaki, 
sähkömarkkinaJaki, telemarkkinalaki), mutta osaksi myös kaupungin 
tahtoon edistää alueensa teknisten palvelujen tarjontaa. Suurin osa 
aloitteessa tarkoitetuista katutöistä aiheutuu teknisen huollon verkos
toihin ja niiden tonttiliittymiin liittyvistä töistä. Rakennusviraston toimes
ta tehtävät kunnostustyöt ovat harvoin toistuvia uudelleenpäällystys- ja 
vastaavia töitä. 

Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 161 § määrää yhdyskuntatek
nisten laitteiden sijoittamisesta. 

Käytännössä kaupungin on osoitettava sijoituspaikat teknisen huollon 
verkostoille niiden omistajien sijoitustarpeiden mukaisesti, ellei ole eri
tyistä syytä torjua sitä. Näin ollen myös kaupungin mahdollisuudet pa
kottaa verkostojen omistajat yhteistyöhön ovat rajoitetut. 

Kunnan oikeuksista ja velvollisuuksista yleisillä alueilla tehtävien töiden 
valvonnan osalta määrätään kadun ja eräiden yleisten alueiden kun
nossa- ja puhtaanapidosta annetun lain (547/2005) 14 a §:ssä ja mak
suista ja taksoista saman lain 14 b §:ssä. 

Osoite Katuosoite Puhelin Telefon Telefax 
PL 1500 Kasarmikatu 21 
00099 HELSINGIN KPlUPUNKJ 00130 HELSINKI Vaihde 3101661 Växel3101661 31038655 
hkr.ki~aamo@hel.fi hllpJlwww.hkr.hel.fi 



HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKI RJANOTE 166 
YLEISTEN TÖiDEN LAUTAKUNTA 

30.11.2010 

Kunnossa- ja puhtaanapitolain perusteella kaupunki voi valvoa ja ohja
ta johtojen ja laitteiden sijoittamista yleiselle alueelle. Mutta voimakkai
den rajoitusten käyttö sen ohjaamiseksi, mihin niitä voidaan sijoittaa ja 
mitkä alueet tulee rauhoittaa, on käytännössä mahdotonta, jos kysees
sä olevan johdon tai laitteen omistajan intressi on suuri. 

Johtojen ja laitteiden sijoittamisesta perittävät maksut ovat sijoitusluvan 
valmisteluun perustuvia palvelumaksuja tai tilapäisen liikennehäiriön 
aiheuttamisesta johtuvia haittamaksuja. Sen sijaan niihin ei sisälly va
hingonkorvausta rakennetun kadun vaurioitumisesta ja arvonalenemi
sesta. 

Edellä selvitetyn perusteella rakennusvirasto toteaa, ettei lainsäädäntö 
nykymuodossaan anna mahdollisuutta kieltää kadun avaamista eikä 
usean toimijan pakottamista yhteistyöhön aloitteen tekijöiden tarkoitta
maIla tavalla. Käytännössä tehokkain tapa säädellä katutöihin ryhtymis
tä on edistää eri osapuolten yhteistoimintaa. 

Tätä yhteistyötä yhdyskuntateknisten verkostojen omistajien kesken on 
harjoitettu jo pitkään. Kaupunginhallituksen päätös kaupungin omien vi
rastojen ja laitosten suorittamien kaivutöiden nopeuttamiseksi katualu
eilla (34 §/2006) johti vuonna 2008 allekirjoitettuun kyseisten toimijoi
den väliseen Yhteisen kunnalJisteknisen työmaan sopimukseen. Sopi
muksen perusteella kaupungin omat toimijat ohjelmoivat, suunnittelevat 
ja toteuttavat hankkeensa yhteisesti. Yhteisissä hankkeissa otetaan 
huomioon myös kaupungin organisaation ulkopuoliset osapuolet, vaik
ka sopimus ei heitä suoranaisesti velvoitakaan. Sopimuksen mukainen 
toiminta on kehittynyt ja vahvistunut koko ajan ja tulee jatkossa karsi
maan samassa kohteessa tehtävien töiden koordinaatio-ongelmat. 

Valmiin katuosuuden rauhoittaminen katutöiltä 

Vastikään valmistuneen katuosuuden rauhoittaminen katutöiltä määrä
ajaksi ei ole mahdollista edellä todetuin perustein. Parhaiten rauhoitta
minen onnistuu eri osapuolten systemaattisella tiedonvaihdolla suunnit
teilla olevista töistä. Tämä tiedonvaihto toimii jo tällä hetkellä tyydyttä
västi, mutta ei riittävän aukottomasti. 

Rakennusvirasto on osaltaan kehittämässä kaikkien verkostonomistaji
en käyttöön yhteistä hankerekisteriä, jonka avulla eri osapuolten suun
nitteilla olevat työt voidaan sovittaa yhteen. Ongelmia hankerekisteriin 
perustuvalle yhteensovittamiselle aiheuttaa osallisten toiminnan talou
delliseen kannattavuuteen perustuva Iyhytjänteisyys ja mahdollinen 
keskinäinen kilpailutilanne, mikä rajoittaa avointa tiedonvaihtoa. 
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Lisäksi rakennusvirasto selvittää mahdollisuuksia rauhoittaa vastikään 
valmistuneita katuosuuksia nykyistä ankarammilla vaatimuksilla palaut
taa työkohde ennalleen. Lähinnä kysymykseen tulisivat uudelleen pääl
Iystämistä koskevat vaatimukset siten, että päällystys vaadittaisiin teh
täväksi esimerkiksi koko ajokaistan levyisenä ja risteysvälin pituisena. 
Ongelmana tämän kaltaisissa määräyksissä on se, että ne saatetaan 
tulkita voimassa olevan lainsäädännön vastaiseksi. 

Työajat ja niiden pituus 

Rakennusviraston alueidenkäyttöyksikön lupamenettelyssä noudate
taan valtaosaa yhdyskuntateknisiä verkostoja koskevia, ohjeeIlisia kai
vuaikoja, jotka on mitoitettu normaalien työsuoritusten etenemän mu
kaisesti. OhjeeIliset kaivuajat yhdessä työn laajuuden kanssa määrittä
vät työlle hyväksytyn keston. Lisäksi hankkeeseen ryhtyvän on annet
tava kahta viikkoa pidemmistä kaivutöistä ilmoituksen liitteenä ajan
käyttösuunnitelma. Lupamenettelyn yhteydessä ei ole mahdollista puut
tua työn suunnitteluun, se on aina hankkeeseen ryhtyvän vastuulla. 

Mikäli työ ei valmistu sille määritellyssä ohjeeIlisessa työajassa, hank
keeseen ryhtyvän on annettava perusteltu selvitys pitkittymiseen johta
neista syistä. Jos nämä syyt eivät ole hyväksyttäviä. kaivutyöstä mää
räytyvä maksu nousee. 

Katutöiden kestoa koskeva ohjaus on toimiva ja perusteltu tavanomai
sissa työkohteissa, joissa liikenne-, maankäyttö- ja muut vastaavat syyt 
eivät edellytä töiden nopeuttamista. Tältä osin nykyinen ohjausmenet
tely on rjittämätön. 

Rakennusvirasto työstää parhaillaan inventointi- ja arviointimenettelyä, 
jonka pohjalta viraston alueidenkäyttöyksikkö pystyy systemaattisesti 
arvioimaan kunkin työkohteen kriittisyyden työmaista aiheutuvien hait
tojen kannalta ja sen perusteella asettamaan tiukemmat vaatimukset 
työn läpiviennille. Asetettavat erityisvaatimukset voivat koskea kohteen 
työaikoja (1- I 2- I 3-vuorotyö) , työaikarajoituksia (ruuhka-ajat), joukko
liikenteen, pyöräilyn ja jalankulun sujuvuutta, ympäristöhaittoja ja v?os
taavia tekijöitä. Menetelmän myötä työmaiden aiheuttamat haitat pysty
tään arvioimaan ennakkoon ja siten ohjaamaan työn toteutus kaivulu
pa- ja liikennejärjestelymenettelyllä haittoja mahdollisuuksien mukaan 
minimoivaksi. 

Kadulla tehtävistä töistä aiheutuvat melu- ja tärinähaitat ovat ympäristö
lainsäädännön erityisvalvonnassa. Näiden osalta lainsäädäntö määrit-
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telee reunaehtoja käytettävissä oleville työajoille. Ympäristönsuojelulain 
(1590/2009) 60 §:ssä määrätään melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäi
sestä toiminnasta. 

Lainsäädäntöä täydentävät kaupungin omat valtuuston hyväksymät 
ympäristönsuojelumääräykset. 

Käytännössä nämä rajoitukset johtavat siihen, että työskentely ei ole 
joka paikassa mahdollista useammassa vuorossa, vaikka liikenteen su
juvuus sitä edellyttäisikin. Lisäksi meluilmoituksen käsittelyyn viran
omaiselle varattava aika on hankkeiden työaikaisten järjestelyjen kan
nalta haasteellinen. Tilanteen selkiinnyttämiseksi rakennusvirasto yh
teistyössä ympäristökeskuksen kanssa määrittelee ne alueet kaupun
gista, joilla poikkeavien työaikojen käyttö lain ja määräysten mukaisesti 
on ylipäänsä mahdollista. 

Vuoden 2012 kaupunkirakentamisen ilme 

Yhtenäisen kaupunkirakentamisen ilmeen luominen katutöille vuoden 
2012 World Design Capital'ia silmällä pitäen on erittäin kunnianhimoi
nen tavoite. Helsingissä toimivien julkisten yhdyskuntaverkostojen ra
kentajien määrä on jo varsin suuri. Tämän lisäksi kaupungissa olevat 
kiinteistöt ovat erittäin merkittävä katutöiden (tonttiliitokset) ja kiinteistö
jen julkisivu- ja muiden saneeraustöiden tekijä. 

Rakennusviraston kaivutyöohjeissa on keskeisenä tavoitteena varmis
taa työkohteen ja sen lähiympäristön turvallisuus ja liikenteen sujuvuus. 
Kaivutyöjärjestelyjen toimeenpano näiden, koko pääkaupunkiseudun 
vaatimusten ja ohjeiden mukaisesti johtaa jo varsin yhdenmukaiseen 
kaupunkirakentamisen ilmeeseen katutöiden osalta. Lisäksi joillakin ka
tutöitä tekevillä yksiköillä kuten esimerkiksi Helsingin Energialla on jo 
luotuna ja käyttöönottovaiheessa oma työmaailmeensä. 

Rakennusvirasto katsoo, että mahdollista vuoden 2012 kaupunkiraken
tamisen ilmettä tulee selvittää ensi sijassa rakennusvalvontaviraston 
toimesta osana sen vastuulla olevaa rakennustyömaiden aitaus- ja vas
taavaa ulkonäköohjausta. 
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Word Design Capital -vuonna 2010 myös rakennusvirasto kiinnittää 
erityistä huomiota työmaidensa järjestelyihin kaupunkikuvaa edistäen. 

Pöytäkirjanote kaupunginhallitukselle ja katu- ja puisto-osastolle. 

Lisätiedot:� 
Karlsson Eva-lisa, projektinjohtaja, puhelin 31064387� 

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä 9.12.2010 

Antti Rautiainen 
pöytäkirjanpitäjä 
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Khs dnroJO/LJ -)?/1~i;:3
PL 1 (Pohjoisesplanadi 11-13) Stn dnr ---
00099 HELSINGIN KAUPUNKI 

Saap.lAnI. 03. 12, 2010 

416 § 
LAUSUNTO KAUPUNGINHALLITUKSELLE YKSITYISAUTOILUN 
SUPISTAMISTA KOSKEVAA OHJELMAA KÄSITTELEVÄSTÄ 
VALTUUSTOALOITIEESTA 

Ymk 2010-2116 
Esityslistan asia Ystp/2 

Ympäristölautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon. 

Ympäristölautakunta yhtyy näkemykseen, että henkilöautoliikenteen ja 
sen haittojen vähentäminen erityisesti Helsingin kantakaupungissa on 
välttämätöntä. Samanaikaisesti on kuitenkin joukkoliikennettä jatkuvasti 
kehitettävä. Näitä tavoitteita toteutetaan parhaillaan useiden ohjelmien 
ja suunnitelmien avulla. Uuden ohjelman laatimisen sijasta tulisikin 
varmistaa jo hyväksyttyjen ohjelmien ja suunnitelmien toteutusresurssit. 

Ilmanlaatuun vaikuttavat ohjelmat 

Ilmanlaadun mittauksissa on todettu typpidioksidille ja hengitettäville 
hiukkasille annettujen raja-arvojen ylityksiä vilkkaasti Iiikennöidyissä ka
tukuiluissa ja ydinkeskustan vilkasliikenteisimmillä alueilla. Ilmanlaadun 
raja-arvoylitysten ehkäisemiseksi Helsingin kaupunki on laatinut ilman
suojelun toimintaohjelman 2008 - 2016, jonka kaupunginhallitus hy
väksyi keväällä 2008. 
http://www.heI2Ji/ymk/julka isutlJuIka isut2008/Julkaisu1 0 08net. pdf 
Suunnitelma sisältää toimenpiteet typpidioksidipitoisuuksien, hengitet
tävien hiukkasten (PM10) ja pien hiukkasten (PM2.5) pitoisuuksien alen
tamiseksi. Toimenpiteet kohdentuvat liikkumisen suunnitteluun, joukko
liikenteeseen, autoiluun, pyöräilyyn ja kävelyyn. Ympäristökeskus 
koordinoi ja seuraa ohjelman toteutumista. 

Ilmanlaadun parantamiseksi pääkaupunkiseudulle on laadittu myös yh
teinen ilmansuojelun toimintaohjelma 2008-2016. 
http://www.hsy.fi/seututieto/DocumentsIYTV iuIkaisusarja/1 0 2008 ilm 
ansuojelu toimintaohjelma.pdf. YTV:n hallituksen vuonna 2008 hyväk-
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symän ohjelman toimenpiteillä tavoitellaan aloitteessa toivottua vaiku
tusta. 

Helsingin ilmansuojelun varautumissuunnitelma valmistui vuonna 2007. 
Se tullaan korvaamaan uudella pääkaupunkiseudun kaupunkien ja 
HSY:n yhteisellä varautumissuunnitelmalla 
http://www.hsy.fi/seututieto/Documents/RaportiUllmanlaadun%20varaut 
umisehdotus 1106201 O.pdf. Tänä vuonna valmistuva suunnitelma 
koskee ilmanlaadun äkillistä heikkenemistä. Siinä on kynnykset saas
teiden pitoisuuksille ja kestolle. Mikäli ilmanlaatu on heikentynyt äkilli
sesti autojen tuottaman typpidioksidin vuoksi, pyritään ilmanlaadun 
edelleen huonontuminen estämään ensin viestinnän ja sitten maksut
toman joukkoliikenteen sekä liikenteen rajoittamisen keinoin. 

Pääkaupunkiseud un il mastostrategiassa 2030 
http://www.hsy.fi/seututieto/DocumentsfYTV iuIkaisusarja/24 2007 ilm 
astostrategia.pdf todetaan liikenteen olevan kolmanneksi suurin pääs
tölähde pääkaupunkiseudulla ja sen osuuden hiilidioksidipäästöistä 
olevan noin 20 %. Strategiassa esitetään useita keinoja, joilla vaikute
taan liikenteen määrään ja kulkutapoihin parantamalla joukkoliikenteen, 
kävelyn ja pyöräilyn asemaa ja palvelutasoa. 

Liikenteeseen vaikuttavat ohjelmat 

Liikenne- ja viestintäministeriö on teettänyt ruuhkamaksuista Helsingin 
seudulla selvityksen http://www.ruuhkamaksu.fi/tiedostot/3009..pdf yh
teistyössä seudun eri toimijoiden kanssa 2009. Selvityksessä todetaan, 
että ruuhkamaksut toteuttaisivat tehokkaasti liikennepoliittisia tavoittei
ta: liikennemäärät laskisivat, ruuhkat lievenisivät, matka-ajat Iyhenisi
vät, joukkoliikenteen käyttö kasvaisi, liikenneturvallisuus paranisi ja lii
kenteen aiheuttamat päästöt vähenisivät. 

Liikenteen meluhaittojen torjumiseksi on laadittu Helsingin kaupungin 
meluntorjunnan toimintasuunniteima, jonka kaupunginhallitus hyväksyi 
17.11.2008. 
httQ:I/www.hel.fi/static/ymk/meluselvitys/toimintasuunnitelma/index.htm 
Liikenteen väheneminen vähentäisi myös meluhaittoja. Monet melun
torjunnan toimintalinjoista ovatkin aloitteen tavoitteiden kanssa yhtene
viä. Ympäristökeskus koordinoi ja seuraa ohjelman toteutumista. 

Ympäristölautakunta toteaa lisäksi, että valtioneuvoston 13.11.2008 
hyväksymien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkistamis
päätöksessä on asetettu Helsingin seudulle yleistavoite edistää joukko
liikenteeseen, erityisesti raideliikenteeseen tukeutuvaa ja eheytyvää 
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yhdyskuntarakennetta. Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitel
man (HLJ) luonnos on juuri valmistunut. 

http://www.hsl.fi/FI/HLJ20 11 /Documents/HLJ-luonnos%20NETII.pdf 
HLJ:n visiona on, että korkealaatuiset ja ekotehokkaat Iiikkumis- ja kul
jetusmahdollisuudet edistävät seudun kilpailukykyä ja hyvinvointia. 
Kärkitavoitteiden toteutumista arvioidaan kriteereillä. Esimerkiksi liiken
nejärjestelmän toimivuuden yhtenä kriteerinä on, että joukkoliikenteen 
kulkutapaosuus moottoriajoneuvomatkoista nousee, erityisesti poikittai
sessa liikenteessä. 

Pyöräilyn ja jalankulun edistämisohjelmat 

Vuonna 1994 kaupunginhallitus asetti tavoitteekseen pyöräilyn kaksin
kertaistamisen. Tämän pohjalta kaupunki laati pyöräilyn kaksinkertais
tamisohjelman, jonka päivitetyssä versiossa vuodelta 2004 pyöräilyn 
halutaan kaksinkertaistuvan vuoteen 2015 mennessä. 
http://www.hel.fi/wps/wcm/connectle73684004a 1723fbaea4ee3d8d1d4 
668/Helsingin+pyrilyn+kaksinkertaistamisohjelma.pdf?MOD=AJPERES 
&CACHEID=e73684004a1723fbaea4ee3d8d1 d4668 

YTV:n hallitus hyväksyi vuonna 2007 pääkaupunkiseudun jalankulun ja 
pyöräilyn strategiasuunnitelman. 
http://www.hsl.fi/FI/mikaonhsl/julkai sutlDocuments/2006/Jkpp strateg ia 

82006 23.pdf Jalankulun ja pyöräilyn strategiassa on määritelty sekä 
laadulliset että määrälliset tavoitteet. Määrällisenä tavoitteena on pyö
räliikenteen määrän kaksinkertaistuminen vuoteen 2020 mennessä ja 
jalankulkijoiden määrän havaittava kasvu kaupunginosakeskuksissa. 

Pöytäkirjanote kaupunginhallitukselle (PL 1) ja ympäristönsuojelu- ja 
tutkimusyksikölle (Virtanen). 

Lisätiedot:� 
Virtanen Taiju, ympäristötarkastaja, puhelin 310 32051� 

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä 8.12.2010 ja asianosaista kos
keva päätös on annettu postin kuljetettavaksi seuraavana päivänä pöy
täkirjan nähtävänä pitämisestä. 
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651 §� 
30.11.2010 pöydälle pantu asia� 
LAUSUNTO THOMAS WALLGRENIN YM. VALTUUSTOALOITIEESTA,� 
JOKA KOSKEE ESITYSTÄ LAATIA OHJELMAN YKSITYISAUTOILUN� 
SUPISTAMISESTA HELSINGIN KAUPUNGIN ALUEELLA ALLE KYM�
MENEEN PROSENTIIIN NYKYTILANTEESTA VUOTEEN 2030 MEN�
NESSÄ� 

HKR 2010-1693, Halke 2010-1711/64929.9.2010� 
Esityslistan asia Ko/10� 

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraa
van lausunnon: 

Vuonna 2008 henkilöautoliikenteen osuus kaikista moottoriliikennemat
koista oli pääkaupunkiseudulla 59 prosenttia. Yksityisautoilua ja sen 
haittoja pyritään vähentämään nykyisin monilla eri ohjelmilla, kuten 
esimerkiksi Helsingin seudun ruuhkamaksuselvitystyöllä, Helsingin 
seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmalla, Helsingin kaupungin ilman
suojelun toimintaohjelmalla, polkupyöräilyn kaksinkertaistamisohjelmal
la sekä alueiden ja yhdyskuntarakenteen tiivistämis- ja täydennysra
kentamisohjelmilla. Lisäksi tavoitteena on kävelykeskustan laajentami
nen. 

Helsingin kaupunginhallitus on esittänyt 2.11.2009 lausuntona liikenne
ja viestintäministeriölle, että Helsinki suhtautuu myönteisesti ruuhka
maksujen käyttöönottoon ja esittää, että liikenne- ja viestintäministeriö 
aloittaa ruuhkamaksujärjestelmän mahdollistavan lainsäädännön val
mistelun. Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut joulukuussa 2009 
työryhmän laatimaan lisäselvityksiä Helsingin seudun ruuhkamaksusta. 
Ruuhkamaksusta laad itaan lisäselvitykset vuoden 2010 lop puu n men
nessä. Ruuhkamaksujen käyttöönoton seurauksena liikennemäärät 
laskevat, ruuhkat lievenevät, matka-ajat Iyhenevät, joukkoliikenteen 
käyttö kasvaa, liikenneturvallisuus paranee ja liikenteen aiheuttamat 
päästöt vähenevät. 
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Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (HLJ 2011) on strate
ginen, seudullista liikennepolitiikkaa Jinjaava pitkän tähtäimen suunni
telma. Suunnitelma sisältää toimenpiteitä, jotka parantavat joukkoliiken
teen toimivuutta kokonaisuutena ja joilla on myönteinen vaikutus jouk
koliikenteen, jalankulun ja pyöräilyn kulkutapaosuuteen. Toimenpiteet 
tukevat jalankulkukaupungin laajenemista. Jalankulun ja pyöräilyn sekä 
joukkoliikenteen houkuttelevuuden paraneminen suhteessa henkilöau
ton käyttöön luo edellytyksiä autottomalle elämäntavalle. Terveydelle 
haitallisille päästöille altistuminen vähenee. 

Helsingin kaupungin Ilmansuojelun toimintaohjelman toimenpiteisiin si
sältyy ympäristövyöhykkeen soveltuvuuden selvittäminen ja vähäpääs
töisten ajoneuvojen edistäminen. Toimintaohjelma on laadittu vuosille 
2008 - 2016. Se sisältää toimenpiteitä raja-arvot ylittäneille typpidioksi
din (N02) ja hengitettävien hiukkasten (PM10) pitoisuuksien alentami
seksi. Käytännön toimenpiteitä ovat esimerkiksi vähäpäästöisten ajo
neuvojen suosiminen pysäköintitaksoissa. Ohjelmaan on lisäksi otettu 
pienhiukkaset PM2,5, niiden haitallisten terveysvaikutusten vuoksi. 

Helsingin kaupunginvaltuusto on 25.9.2005 asettanut tavoitteen joukko
liikenteen kulkutapaosuuden kasvattamiseksi poikittaisessa liikentees
sä 13:sta 17 %:iin vuoteen 2012 mennessä. HLJ 2011 :ssä mainittuja 
toimenpiteitä vuoteen 2020 mennessä ovat Jokeri 2 bussilinjan ja Rai
de-Jokerin toteuttaminen. Jokeri 2 bussilinja on Vuosaaresta Malmin 
kautta Myyrmäkeen kulkeva joukkoliikenteen runkolinja. Jokeri 2 linjan 
liikennöinnin aloittaminen Vuosaaren ja Myyrmäen välillä on tehokkain 
toimenpide, jolla poikittaisen joukkoliikenteen kulkutapaosuutta voidaan 
lisätä. Nykyinen Jokeri-linja välillä Itäkeskus-Tapiola on tarkoitus kor
vata kapasiteetiltaan suuremmalla ja palvelutasoltaan vaatimukset täyt
tävällä pikaraitiotieyhteydellä. 

Länsimetron valmistuminen Ruoholahdesta Tapiolaan vuonna 2015 ja 
kehärata Vantaankosken ja pääradan välille vuonna 2014 parantavat 
seudullisia joukkoliikenneyhteyksiä Espoosta ja Vantaalla. 

Maankäytön suunnittelulla, alueiden ja yhdyskuntarakenteen tiivistämi
sellä sekä täydennysrakentamisella vähennetään tarpeetonta yksityis
auton käyttöä. Toimenpiteenä on maankäytön ja liikennejärjestelmän 
yhteensovittaminen. 

Kaupungin tulee panostaa jatkossakin erityisesti joukkoliikenteen kilpai
lukyvyn parantamiseen ja vähäpäästöisen autoliikenteen edistämiseen 
koko Helsingin seudulla. Lisäksi on tärkeää parantaa jalankulun ja pyö
räilyn olosuhteita. Näin edistetään tehokkaimmin aloitteessa esitettyä 
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tavoitetta. Rakennusvirasto on valmis yhteistyöhön tähän kehitystyöhön 
osallistuvien hallintokuntien ja tahojen kanssa aloitteessa esitettyyn ke
hityssuuntaan pääsemiseksi. 

Pöytäkirjanote kaupunginhallitukselle ja katu- ja puisto-osastolle. 

Lisätiedot:� 
Koivunen Pirjo, projektipäällikkö, puhelin 310 39942� 

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä 15.12.2010 

t~~i~t{F~\; 
Anna-Leena Salo-Halinen 
pöytäkirjanpitäjä 
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2.12.2010 ja 9.12.2010 pöydälle pantu asia 
LAUSUNTO VALTUUSTOALOITIEESTA, JOKA KOSKEE YKSITYIS
AUTOILUN SUPISTAMISTA KAUPUNGIN ALUEELLA ALLE KYMME
NEEN PROSENTIIIN NYKYTILANTEESEEN VERRATIUNA VUOTEEN 
2030 MENNESSÄ 

Kslk 2010-1267 
Esityslistan asia Lsp/1 

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa valtuustoaloitteesta kau
punginhallitukselle seuraavan lausunnon. 

Lausunto 

Valtuustoaloitteen ehdotus ohjelmaksi yksityisautoilun supistamisesta 
Helsingissä alle kymmeneen prosenttiin nykytilanteeseen verrattuna 
vuoteen 2030 mennessä ei nykyisin käytettävissä olevilla keinoilla ole 
realistinen. Parhaimmillaan voidaan päästä 2 - 5 %:n suuruisiin vähen
nyksiin. 

Kaupunkisuunnittelulautakunta pitää tärkeänä, että yksityisautoilua ja 
sen haittoja pyritään tavoitteellisesti vähentämään ja joukkoliikenteen 
kulkutapaosuutta lisäämään useassa eri ohjelmassa. Lisäksi on käyn
nissä selvityksiä. Tärkeimpiä ovat Helsingin seudun liikennejärjestel
mäsuunnitelma (HLJ 2011), Helsingin seudun ruuhkamaksuselvitystyö, 
Helsingin kaupungin ilmansuojelun toimintaohjelma 2008 - 2016 sekä 
alueiden ja yhdyskuntarakenteen tiivistämis- ja täydennysrakentamis
hankkeet. 

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (HLJ 2011) on strate
ginen, seudullista liikennepolitiikkaa linjaava, pitkän tähtäimen suunni
telma. Suunnitelma tulee sisältämään toimenpiteitä, jotka parantavat 
joukkoliikenteen toimivuutta kokonaisuutena ja joilla on myönteinen 
vaikutus joukkoliikenteen kulkutapaosuuteen. Niistä huolimatta henki
löautoliikenteen osuus matkoista uhkaa kuitenkin kasvaa pääkaupunki-
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seudulla maankäytön hajaantuessa ilman liikenteen hinnoittelutoimen
piteitä. 

Helsingin kaupunginhallitus on 2.11.2009 lausuntona liikenne- ja vies
tintäministeriölle esittänyt, että Helsinki suhtautuu myönteisesti ruuh
kamaksujen käyttöönottoon ja esittää, että liikenne- ja viestintäministe
riö aloittaa ruuhkamaksujärjestelmän mahdollistavan lainsäädännön 
valmistelun. Liikenne~ ja viestintäministeriö on asettanut joulukuussa 
2009 työryhmän laatimaan lisäselvityksiä Helsingin seudun ruuhka
maksusta. Ruuhkamaksusta laaditaan lisäselvitykset vuoden 2010 lop
puun mennessä. Mikäli ruuhkamaksut otettaisiin käyttöön, muuttuisi 
ruuhka-aikojen ja ruuhkaisten paikkojen liikenne aiempaa sujuvam
maksi. Ruuhkamaksut ohjaisivat liikkujien käyttäytymistä, esimerkiksi 
kannustamalla heitä liikkumaan pyörällä tai kävellen, käyttämään jouk
koliikennettä sekä välttämään ruuhkaisia reittejä ja ajankohtia. Ruuh
kamaksun tavoitteita ovat myös liikenteen päästövähennykset ja ilmas
tonmuutoksen torjunta. 

Kaupunginhallitus hyväksyi 31.5.2010 Helsingin ilmansuojelun toimin
taohjelman toimenpiteet, joihin sisältyy ympäristövyöhykkeen perusta
minen ja vähäpäästöisten henkilöautojen päästörajojen määrittelemi
nen sekä kannusteita niiden lisäämiseksi. Toimenpiteiden toteuttami
nen on käynnissä. 

Maankäytön suunnittelulla, alueiden ja yhdyskuntarakenteen tiivistämi
sellä sekä täydennysrakentamisella vähennetään tarpeetonta yksityis
auton käyttöä. 

Länsimetron valmistuminen Ruoholahdesta Matinkylään vuonna 2015 
ja Kehäradan valmistuminen Vantaankosken radan ja pääradan välille 
vuonna 2014 parantavat seudullisia raideliikenneyhteyksiä. 

Helsingin kaupunginvaltuusto asetti 25.9.2005 tavoitteet, joiden mu
kaan joukkoliikenteen kulkutapaosuuden tulee kasvaa poikittaisessa lii
kenteessä vanhalla laskentalinjalla 13:sta 17 %:iin ja säteittäisessä lii
kenteessä 70:stä 73 %:iin vuoteen 2012 mennessä. Näyttää siltä, että 
molemmat tavoitteet voidaan saavuttaa. 

Merkittiin, että keskustelun kuluessa jäsen Niemi ehdotti lisäystä lau
sunnon alkuun. Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että lausunnon en
simmäisen kappaleen ensimmäiseen virkkeeseen lisätään sanat "ny
kyisin käytettävissä olevilla keinoilla" ja toisen kappaleen ensimmäi
seen virkkeeseen lisätään sanat "kaupunkisuunnittelulautakunta pitää 
tärkeänä" ja "tavoitteellisesti". 
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Pöytäkirjanote ja lausuntopyyntöasiakirjat kaupunginhallitukselle 

Lisätiedot:� 
Lehtonen Mikko, diplomi-insinööri, puhelin 31037117� 

Pöytäkirja on pidetty nähtävillä 28.12.2010 kaupunkisuunnitteluviraston 
kirjaamossa ja asianosaista koskeva päätös on lähetetty seuraavana 
työpäivänä pöytäkirjan nähtävänäpitämisestä. 

Miia-Riina Holappa 
pöytäki rjanpitäjä 
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LAUSUNTO VALTUUSTOALOITIEESEEN HELSINGIN SKEITIIOH
JELMASSA VUOSILLE 2010-2014 L1NJATIUJEN BETONISTEN 
SKEITIIPARKKIEN TOTEUTTAMISESTA 

Nk 2010-53 
Khs 2010-1712/619 
Esityslistan asia Alpo/2 

Nuorisolautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lau
sunnon: 

Helsingin nykyinen skeittipaikkaverkosto on varsin kattava. Helsingissä 
on tällä hetkellä 18 skeittipaikkaa sekä yksi skeittihalli. Helsingissä 
skeittipalveluita järjestävät nuorisoasiainkeskus, rakennusvirasto ja lii
kuntavirasto. Betonisia tai osittain betonisia näistä ovat muun muassa 
Eläintarhan Micropolis ja Tullikirjurinpuiston (Tapulikaupunki) skeitti
paikka, jota on kahtena viime vuonna sekä kunnostettu että laajennettu 
kaupungin Lähiörahaston määrärahoilla. 

Nuorisoasiainkeskuksen Kontulan skeittihalli on Suomen suurin sisäs
keittihalli, jossa on tilaa noin 1 600 m2. Skeittiohjelmassa on todettu, 
että skeittihallin kävijämäärää seurataan ja seurantajakson 2010-2014 
aikana tutkitaan uuden skettihalHn perustamista Helsinkiin. Toteuttami
seen voidaan ryhtyä, mikäli sopiva tila ja rahoitus hallilie löytyvät. 
Yleisten töiden lautakunnan 15.10.2009 ohjeellisena noudatettavaksi 
hyväksymä Helsingin skeittiohjelma 2010-2014 sisältää Helsingin 
skeittipaikkojen kuvaukset, kehittämistavoitteet, ylläpidon periaatteet ja 
tavoitteeilisen, uusien skelttipaikkojen rakentamisohjelman. 

Helsingin skeittiohjelma 2010-2014 on esitettyjen uusien skeittihank
keiden osalta ohjenuora eri hallintokunnille hankkeiden toteutuksen 
ohjelmointia varten. Ohjelma on hankkeiden toteutuksen osalta tavoit
teellinen. Monet skeittiohjelmassa esitetyistä skeittihankkeista ovat viit
teellisiä ja tarkka sijoituspaikka etsitään esimerkiksi uusilla asuinalueilla 
asemakaavan laadintaan liittyvän yleissuunnittelun yhteydessä. 
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Skeittiohjelmassa 2010-2014 ehdotetaan harrastaja ryhmää monipuoli
sesti palvelevan skeittialueen perustamista Vuosaaren liikuntapuiston 
yhteyteen hallintokuntien yhteistyönä. Vuosaari on helposti saavutetta
vissa julkisin kulkuvälinein, joten paikka soveltuu laajan skeittipaikan 
toteuttamiseen hallintokuntien yhteistyössä. Tavoitteena on, että Vuo
saaren skeittipaikka palvelisi monipuolisesti eritasoisia harrastajia. 
Vuosaaren liikuntapuiston (liikuntavirasto) ja sen yhteydessä olevan 
puiston (rakennusvirasto) yhteissuunnittelu on alkamassa. Parhaillaan 
tutkitaan betoniparkin sijoittamista alueelle. Hankkeen toteutukselle ei 
kuitenkaan ole rahoitusta. 

Lisäksi ohjelmassa esitetään kuutta aloittelijoita ja varhaisnuoria palve
levaa lähiskeittipaikkahanketta eri puolille Helsinkiä. Näistä lähiskeitti
hankkeista Jätkäsaaren ja Kalasataman uusien asuinalueiden tavoit
teeksi kirjattiin arkkitehtonisesti ympäristöön sopivat, korkeatasoisesti 
toteutettavat luonnonkivi- ja/tai betonirakenteiset skeittipaikat. 
Skeittiohjelmassa ei ole laskettu kustannusarvioita hankkeille vaan kus
tannusarvion tekeminen ajoittuu hankkeen ohjelmointivaiheeseen. 
Hankkeita esitettäessä määriteltiin kuitenkin hankkeen suuruusluokka: 
onko kyseessä pieni lähiskeittihanke vai laajaa käyttäjäkuntaa palvele
va, hallintokuntien yhteishanke. Edellisellä ohjelmakaudella toteutetuis
ta hankkeista suurimman, hallintokuntien yhteistyössä toteuttaman, 
Eläintarhan Micropoliksen skeittiparkin kustannukset olivat noin 540 
000 euroa. Lauttasaaren Hevosenkenkäpuiston skeittialueen kustan
nukset olivat noin 100 000 euroa. 

Liikuntaviraston uudisrakentamisen määrärahat vuonna 2011 ovat ur
heilulaitoksiin ja kenttiin yhteensä 5,62 miljoonaa euroa. Rakennusvi
raston puistojen peruskorjaus- ja investointimäärähahat vuodelle 2011 
ovat yhteensä 5,11 miljoonaa euroa. Valtuustoaloitteessa viitataan mm. 
Malmön skeittiparkkiin, jonka toteutuskustannukset olivat vuonna 2006 
noin 3,15 milj. euroa. Nykyisten urheilulaitoksille, kentille ja puistoille 
osoitettujen määrärahoin ei ole mahdollista toteuttaa 3,0 miljoonan eu
ron hanketta. Mikäli näin laajaa hanketta esitettäisiin toteutettavaksi 
Helsingissä, täytyy hankkeelle osoittaa erillismääräraha. 

Helsingin kaupungin poikkihallinnollinen skeittityöryhmä koordinoi skeit
taamiseen liittyviä asioita huomioiden näkökulmat elinympäristön tur
vallisuudesta, kestävyydestä, toimivuudesta ja viihtyisyydestä. Skeitti
työryhmä on toiminut vuodesta 2002. Työryhmässä on edustus nuori
soasiainkeskuksesta , rakennusvirastosta . liikuntavi rastosta, ym pä ristö
keskuksesta, kaupunkisuunnitteluvirastosta sekä kiinteistövirastosta. 
Uusia skeittipaikkoja koskevia toiveita tulee skeittipalveluita järjestäville 
hallintokunnille vuosittain useita. Niihin vastataan skeittiohjelman poh-
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jalta. Skeittityöryhmä pyrkii edistämään skeittiohjelmassa esitettyjen 
hankkeiden toteuttamista kaupungin taloudellisten resurssien puitteis
sa. 

Pöytäkirjanote ka upunginhallitukselle. 

Lisätiedot:� 
Nybäck Sari, hallinlosihteeri, puhelin 31089043� 

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä nuorisoasiainkeskuksessa 
2.12.2010 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kulje
tettavaksi seuraavana arkipäivänä pöytäkirjan nähtävänäpitämisestä 
todistaa 

Pekka Sihvonen 
pöytäkirja npitäjä 
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KAUPUNGINHALLITUKSELLE ANNETIAVA LAUSUNTO KOSKIEN 
VALTUUSTOALOITETTA HELSINGIN KAUPUNGIN SKEITIIOHJEL
MASTA 2010-2014 

Lilk 2010-368� 
Esityslistan asia LJ/5� 

Lautakunta päätti antaa asiasta kaupunginhallitukselle seuraavan lau
sunnon: 

Helsingin nykyinen skeittipaikkaverkosto on varsin kattava. Helsingissä 
on tällä hetkellä 18 skeittipaikkaa ja yksi maamme suurin sisäskeittihal
Ii. Helsingissä skeittipalveluita järjestävät rakennusvirasto, liikuntaviras
to ja nuorisoasiainkeskus. 

Yleisten töiden lautakunnan 15.10.2009 ohjeellisena noudatettavaksi 
hyväksymä Helsingin skeittiohjelma 2010-2014 sisältää Helsingin 
skeittipaikkojen kuvaukset ja kehittämistavoitteet, ylläpidon periaatteet 
ja tavoitteellisen, uusien skeittipaikkojen rakentamisohjelman. 

Helsingin skeittiohjelma 2010-2014 on esitettyjen uusien skeittihank
keiden osalta ohjenuora eri hallintokunnille hankkeiden toteutuksen oh
jelmointia varten. Ohjelma on hankkeiden toteutuksen osalta tavoitteeI
linen. Monet skeittiohjelmassa esitetyistä skeittihankkeista ovat viltteel
lisiä ja tarkka sijoituspaikka etsitään esimerkiksi uusilla asuinalueilla 
asemakaavan laadintaan liittyvän yleissuunnittelun yhteydessä. 

Skeittiohjelmassa 2010-2014 esitetyt hankkeet 

Skeittiohjelmassa 2010-2014 ehdotetaan harrastajaryhmää monipuoli
sesti palvelevan skeittialueen perustamista Vuosaaren liikuntapuiston 
yhteyteen hallintokuntien yhteistyönä. Lisäksi ohjelmassa esitetään 
kuutta aloittelijoita ja varhaisnuoria palvelevaa lähiskeittipaikkahanketta 
eri puolille Helsinkiä. Näistä lähiskeittihankkeista Jätkäsaaren ja Kala
sataman uusien asuinalueiden tavoitteeksi kirjattiin arkkitehtonisesti 
ympäristöön sopivat, korkeatasoisesti toteutettavat luonnonkivi- ja/tai 
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betonirakenteiset skeittipaikat. Tavoitteeksi kirjattiin myös että uuden 
skeittihallin perustamisesta tutkitaan seurantajakson 2010-2014 aika
na. 

Vuosaari on helposti saavutettavissa julkisin kulkuvälinein, joten paikka 
soveltuu laajan skeittipaikan toteuttamiseen hallintokuntien yhteistyös
sä. Tavoitteena on, että Vuosaaren skeittipaikka palvelisi monipuolises
ti eritasoisia harrastajia. Vuosaaren liikuntapuiston (liikuntavirasto) ja 
sen yhteydessä olevan puiston (rakennusvirasto) yhteissuunnittelu on 
käynnistymässä. Parhaillaan tutkitaan betoniparkin sijoittamista liikun
tapuistoon (liikuntavirasto) tai puistoon (rakennusvirasto ). Hankkeen to
teutukselle ei kuitenkaan ole rahoitusta liikuntaviraston eikä rakennus
viraston talousarvioehdotuksessa eikä taloussuunnitelmaehdotuksessa 
(TAE 2011 ja TSE 2012-2015). 

Kalasataman alueella suunnitellaan parhaillaan puistoalueita. Mahdol
liselle skeittialueelle on löytynyt kaavayhteistyön tuloksena sopiva sijoi
tuspaikka. Skeittipaikan suunnittelun ja toteutuksen osalta on alusta
vasti tutkittu myös mahdollisuutta, että skeittipaikan toteuttaisi ulkopuo
linen taho jo ennen ympäristön rakentumista. Muussa tapauksessa 
hanke toteutetaan puiston rakentamisen yhteydessä ja vastuu hank
keesta on rakennusvirastolla. Tavoitteena on, että skeittivälineistö on 
matalahkoa ja/tai maahan upotettua, luonnonkivi- ja/tai betonirakenteis
ta, jolloin se ei peitä näkymää ja aiheuttaa mahdollisimman vähän me
lua skeitattaessa. 

Jätkäsaaren skeittipaikan suunnittelu on sidoksissa asemakaavoituk
seen ja alueen rakentamisaikatauluun. Asemakaavan laadinnan yhtey
dessä ei ole toistaiseksi löytynyt skeittialueelle soveltuvaa sijoituspaik
kaa, sillä ympäristökeskuksen vaatima etäisyys skeittipaikasta lähim
piin asuntoihin tulisi olla vähintään 100 metriä. Mikäli skeittialueelle löy
tyy kaavallisessa tarkastelussa sopiva paikka Jätkäsaaresta, skeittipai
kan suunnittelu kytketään alueen puistojen ja liikunta-alueiden suunnit
teluun ja sen rakentaminen ajoittuu asuinalueen rakentamisen loppu
vaiheeseen. Hankkeen vastuutaho määräytyy sen sijainnin mukaan. 
Tavoitteena on, että skeittirakenteet toteutetaan upotettuina rakenteina 
betonista, jotta skeittaamisen aiheuttama melu olisi mahdollisimman 
vähäinen. Nuorisoasiainkeskus kuitenkin pyrkii järjestämään Jätkäsaa
ren alueelle väliaikaista skeittitoimintaa. 

Kontulan skeittihalli on Suomen suurin sisäskeittihalli, jossa on tilaa 
noin 1 600 m2. Skeittiohjelmassa on todettu, että skeittihallin kävijä
määrää seurataan ja seurantajakson 2010-2014 aikana tutkitaan uu
den skettihallin perustamista Helsinkiin. Toteuttamiseen voidaan ryh-
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tyä, mikäli sopiva tila ja rahoitus hallilie löytyy. Nuorisoasiainkeskus 
selvittää parhaillaan Viikin alueella väestönsuojatilan soveltuvuutta si
säskeittikäyttöön. 

Kustannukset ja resurssit 

Skeittiohjelmassa ei laskettu kustannusarvioita hankkeille vaan kustan
nusarvion tekeminen ajoittuu hankkeen ohjelmointivaiheeseen. Hank
keita esitettäessä määriteltiin kuitenkin hankkeen suuruusluokka: onko 
kyseessä pieni lähiskeittihanke vai laajaa käyttäjäkuntaa palveleva, hal
Iintokuntien yhteishanke. Edellisellä ohjelmakaudella toteutetuista 
hankkeista suurimman, hallintokuntien yhteistyössä toteuttaman, Eläin
tarhan Micropoliksen skeittiparkin kustannukset olivat noin 540 000 eu
roa. Lauttasaaren Hevosenkenkäpuiston skeittialueen kustannukset 
olivat noin 100 000 euroa. 

Uikuntaviraston uudisrakentamisen määrärahat vuonna 2011 ovat ur
heilulaitoksiin ja kenttiin yhteensä 5,62 miljoonaa euroa. Rakennusvi
raston puistojen peruskorjaus- ja investointimäärähahat vuodelle 2011 
ovat yhteensä 5,11 miljoonaa euroa. Valtuustoaloitteessa viitataan mm. 
Malmön skeittiparkkiin, jonka toteutuskustannukset olivat vuonna 2006 
noin 3,15 milj. euroa. Nykyisten urheilulaitoksille, kentille ja puistoille 
osoitettujen määrärahojen puitteissa ei ole mahdollista toteuttaa 3,0 
miljoonan euron hanketta. Mikäli näin laajaa hanketta esitettäisiin toteu
tettavaksi Helsingissä, täytyy hankkeelle osoittaa erillismääräraha. 

Erilaiset skeittaamiseen liittyvät tahot ovat ilmaisseet kiinnostuksensa 
tuottaa ja ylläpitää kustannuksellaan skeittipaikkoja Helsingissä. Kau
pungin taloudellisen tilanteen kiristyessä ovat ns. sponsoroidut skeitti
paikat yksi keino skeittiohjelmassa esitettyjen tavoitteiden toteuttamis
mahdollisuuksien parantamiseksi. 

Skeittityöryh mä 

Helsingin kaupungin poikkihallinnollinen skeittityöryhmä koordinoi skeit
taamiseen liittyviä asioita huomioiden näkökulmat elinympäristön tur
vallisuudesta, kestävyydestä, toimivuudesta ja viihtyisyydestä. Skeitti
työryhmä on toiminut vuodesta 2002. Työryhmässä on edustus nuori
soasiainkeskuksesta, rakennusvirastosta, liikuntavirastosta, ympäristö
keskuksesta, kaupunkisuunnitteluvirastosta sekä kiinteistövirastosta. 
Uusia skeittipaikkoja koskevia toiveita tulee skeittipalveluita järjestäville 
hallintokunnille vuosittain useita. Niihin vastataan skeittiohjelman poh
jalta. Skeittityöryhmä pyrkii edistämään skeittiohjelmassa esitettyjen 
hankkeiden toteuttamista kaupungin taloudellisten resurssien puitteissa 
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Pöytäkirjanote kaupunginhallitukselle ja ulkoliikuntaosastolle. 

Postitettu 2.12.2010 

Lisätiedot:� 
Liukkonen-Lehtiniemi Hanna, arkkitehti, puhelin 310 87723� 

Martti Tenho 
pöytäkirjanpitäjä 
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LAUSUNTO PAAVO ARHINMÄEN YM. VALTUUSTOALOITIEESTA, 
JOKA KOSKEE HELSINGIN SKEITIIOHJELMAA 2010 - 2014 JA BE
TONISTEN SKEITI1PARKKIEN TOTEUTIAMISTA 

HKR 2009-1616, Halke 2010-1712/619 29.9.2010 
Esityslistan asia Ko/4 

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraa
van lausunnon: 

Helsingin nykyinen skeittipaikkaverkosto on varsin kattava. Helsingissä 
on tällä hetkellä 18 skeittipaikkaa ja yksi skeittihalli. Helsingissä skeitti
palveluita järjestävät rakennusvirasto, liikuntavirasto ja nuorisoasiain
keskus. Rakennusvirasto järjestää lähinnä lapsia ja varhaisnuoria pal
velevia, pienimuotoisia lähiskeittipaikkoja. Suurin osa rakennusviraston 
skeittipaikoista sijaitsee leikkipuistojen yhteydessä. Liikuntaviraston 
skeittipaikat sijoittuvat yleensä lähiliikuntapaikkojen yhteyteen ja niiden 
tavoitteena on innostaa asukkaita liikkumaan monipuolisesti. Nuori
soasiainkeskus järjestää toimintaa nuorisolle ja jo kokeneemmillekin 
skeittiharrastajille. 

Yleisten töiden lautakunnan 15.10.2009 ohjeellisena noudatettavaksi 
hyväksymä Helsingin skeittiohjelma 2010-2014 sisältää Helsingin 
skeittipaikkojen kuvaukset ja kehittämistavoitteet, ylläpidon periaatteet 
ja tavoitteeilisen, uusien skeittipaikkojen rakentamisohjelman. 

Helsingin skeittiohjelma 2010-2014 on uusien skeittihankkeiden osalta 
ohjenuora eri hallintokunnille hankkeiden toteutuksen ohjelmointia var
ten. Ohjelma on hankkeiden toteutuksen osalta tavoitteeilinen. Monet 
skeittiohjelmassa esitetyistä skeittihankkeista ovat viitteellisiä. Esimer
kiksi uusilla asuinalueilla tarkka sijoituspaikka etsitään asemakaavan 
laadintaan liittyvän suunnittelun yhteydessä. 
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Skeittityöryhmä 

Helsingin kaupungin poikkihallinnollinen skeittityöryhmä koordinoi skeit
taamiseen liittyviä asioita. Työssä otetaan huomioon elinympäristön 
turvallisuuteen, kestävyyteen, toimivuuteen ja viihtyisyyteen liittyvät 
seikat. Skeittityöryhmä, jossa on edustus nuorisoasiainkeskuksesta, 
rakennusvirastosta, liikuntavirastosta, ympäristökeskuksesta, kaupun
kisuunnitteluvirastosta ja kiinteistövirastosta, on toiminut vuodesta 
2002. Skeittipalveluita järjestäville hallintokunnille tulee vuosittain usei
ta uusia skeittipaikkoja koskevia toiveita. Niihin vastataan skeittiohjel
man pohjalta. Skeittityöryhmä edistää skeittiohjelmassa esitettyjen 
hankkeiden toteuttamista kaupungin taloudellisten resurssien puitteis
sa. 

Skeittiohjelmassa 2010-2014 esitetyt hankkeet 

Skeittiohjelmassa 2010-2014 ehdotetaan harrastajaryhmää monipuoli
sesti palvelevan skeittialueen perustamista Vuosaaren liikuntapuiston 
yhteyteen hallintokuntien yhteistyönä. Lisäksi ohjelmassa esitetään 
kuutta aloittelijoita ja varhaisnuoria palvelevaa lähiskeittipaikkahanketta 
eri puolille Helsinkiä. Jätkäsaaren ja Kalasataman uusien asuinaluei
den lähiskeittipaikkahankkeiden tavoitteiksi kirjattiin arkkitehtonisesti 
ympäristöön sopivat, korkeatasoisesti toteutettavat kiinteärakenteiset 
skeittipaikat. 

Vuosaari on helposti saavutettavissa julkisin kulkuvälinein, joten paikka 
soveltuu laajan skeittipaikan toteuttamiseen hallintokuntien yhteistyös
sä. Tavoitteena on, että Vuosaaren skeittipaikka palvelisi monipuolises
ti eritasoisia harrastajia. Vuosaaren liikuntapuiston (liikuntavirasto) ja 
sen yhteydessä olevan puiston (rakennusvirasto) yhteissuunnittelu on 
käynnistymässä. Parhaillaan tutkitaan betonirakenteisen skeittipaikan 
sijoittamista liikuntapuistoon (liikuntavirasto) tai puistoon (rakennusvi
rasto). Hankkeen toteutukselle ei kuitenkaan ole rahoitusta liikuntavi
raston eikä rakennusviraston talousarvioehdotuksessa 2011 eikä ta
loussuunnitelmaehdotuksessa 2012-2015. 

Kalasataman alueelle suunnitellaan parhaillaan puistoalueita. Mahdolli
selle skeittipaikalle on löytynyt kaavayhteistyön tuloksena sopiva paik
ka. Tavoitteena on, että skeittivälineistö ei peitä puistonäkymää ja sen 
käytöstä aiheutuu mahdollisimman vähän melua. Skeittipaikan suunnit
telun ja toteutuksen osalta on alustavasti tutkittu myös vaihtoehtoa, että 
skeittipaikan toteuttaisi ulkopuolinen taho jo ennen ympäristön raken
tumista. Muussa tapauksessa hanke on mahdollista toteuttaa puiston 
rakentamisen yhteydessä. 
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Jätkäsaaren skeittipaikan suunnittelu on sidoksissa asemakaavoituk
seen ja alueen rakentamisaikatauluun. Asemakaavan laadinnan yhtey
dessä ei ole toistaiseksi löytynyt skeittialueelle soveltuvaa sijoituspaik
kaa, sillä ympäristökeskuksen vaatima etäisyys skeittipaikasta lähim
piin asuntoihin tulee olla vähintään sata metriä. Mikäli skeittialueelle 
löytyy kaavallisessa tarkastelussa sopiva paikka Jätkäsaaresta , skeitti
paikan suunnittelu kytketään alueen puistojen ja liikunta-alueiden 
suunnitteluun. Tavoitteena on, että skeittirakenteet toteutetaan siten, 
että skeittaamisen aiheuttama melu olisi mahdollisimman vähäinen. 
Paikan rakentaminen ajoittuu asuinalueen rakentamisen loppuvaihee
seen. Nuorisoasiainkeskus pyrkii järjestämään Jätkäsaaren alueelle vä
liaikaista skeittitoim intaa. 

Kontulan skeittihalli on pinta-alaltaan noin 1 600 m 2 ja se on Suomen 
suurin sisäskeittihalli. Skeittiohjelman seurantajakson 2010-2014 aika
na skeittihallin kävijämäärää seurataan ja toisen skettihallin perusta
mista Helsinkiin tutkitaan. Uusi skeittihalli on mahdollista toteuttaa, mi
käli sopiva tila ja rahoitus hallilie järjestyvät. Nuorisoasiainkeskus selvit
tää parhaillaan Viikin alueella väestönsuojatilan soveltuvuutta sisäskeit
tikäyttöön. 

Kustannukset ja resurssit 

Skeittiohjelmassa ei laskettu kustannusarvioita hankkeille, vaan kus
tannusarvion tekeminen ajoittuu hankkeen ohjelmointivaiheeseen. 
Hankkeita esitettäessä määriteltiin kuitenkin hankkeen suuruusluokka: 
onko kyseessä pieni lähiskeittihanke vai laajaa käyttäjäkuntaa palvele
va, hallintokuntien yhteishanke. Edellisellä ohjelmakaudella toteutetuis
ta hankkeista suurimman, hallintokuntien yhteistyössä toteuttaman, 
Eläintarhan Micropoliksen skeittiparkin kustannukset olivat noin 
540000 euroa. Lauttasaaren lähiliikuntapaikan, Hevosenkenkäpuiston, 
skeittialueen kustannukset olivat noin 100000 euroa. 

Liikuntaviraston uudisrakentamisen määrärahat vuonna 2011 ovat ur
heilulaitoksiin ja kenttiin yhteensä 5,62 miljoonaa euroa. Rakennusvi
raston puistojen peruskorjaus- ja investointimäärärahat vuodelle 2011 
ovat yhteensä 5,11 miljoonaa euroa. Valtuustoaloitteessa on mainittu 
esimerkkinä hyvin suunniteltu ja toteutettu Malmän betoninen skeitti
parkki. Malmön Stapelbaddsparken tunnetaan maailmanlaajuisesti 
skeittaajien keskuudessa sekä myös matkailunähtävyytenä. Malmön 
skeittialueen toteutuskustannukset olivat vuonna 2006 noin 3,15 mil
joonaa euroa. Nykyisten määrärahojen puitteissa ei ole mahdollista to
teuttaa vastaavaa hanketta Helsingissä. Mikäli näin mittavan hankkeen 
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toteutukseen päätetään ryhtyä, on hankkeelle osoitettava erillismäärä
raha esimerkiksi lähiärahaston varoista. 

Erilaiset skeittaamiseen liittyvät tahot ovat ilmaisseet kiinnostuksensa 
tuottaa ja ylläpitää kustannuksellaan skeittipaikkoja Helsingissä. Kau
pungin taloudellisen tilanteen kiristyessä ovat kaupungin ulkopuolisella 
rahoituksella järjestetyt skeittipaikat yksi keino skeittiohjelmassa esitet
tyjen tavoitteiden toteuttamismahdollisuuksien parantam iseksi. Yksityis
rahoituksen käyttöä skeittipaikkojen toteutuksessa tulee selvittää aktii
visesti, jotta skeittiohjelma voidaan toteuttaa ainakin pääosin. 

Pöytäkirjanote kaupunginhallitukselle ja katu- ja puisto-osastolle 

lisätiedot:� 
Vertainen Virpi, aluesuunnittelija, puhelin 31038518� 

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä 9.12.2010 

Antti Rautiainen 
pöytäkirjanpitäjä 
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Q---'\~	 Kaupunginhallitus 
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00099 HELSINGIN KAUPUNKI 

600 § 
LAUSUNTO SANNA VESIKANSAN VALTUUSTOALOITIEESTA ROS
KA-ASTIOIDEN JA TUHKAKUPPIEN SAAMISEKSI HELSINGIN TAK
SIASEMILLE 

HKR2010-1734, Halke Khs2010-1846/68311.10.2010� 
Esityslistan asia Ko/5� 

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraa
van lausunnon: 

Helsingin kantakaupungin alueella jalkakäytävien ja ajoradan osan 
puhtaanapitovelvoite on katujen kunnossa- ja puhtaanapitolain mukai
sesti tonttien omistajilla. Esikaupunkialueella kaupunki on ottanut vel
voitteet hoitaakseen, mistä tonttien omistajilta peritään vuosittain kadun 
hoitomaksu. Pääsääntöisesti myös roska-astioiden asentaminen ja tyh
jentäminen on tonttien omistajien vastuulla. 

Helsingin kaupunki on ollut vuoden 2007 alusta lähtien kaupunginval
tuuston päätöksellä savuton kaupunki. Savuton Helsinki -ohjelman 
(2007-2015) mukaan yksi kaupungin kehittämislinjaus on tehdä tupa
kointia vähentäviä pysyviä ratkaisuja ja käytäntöjä. Rakennusvirasto to
teuttaa osaltaan ohjelman linjauksia, eikä näe tuhka-astioiden asenta
mista hallinnoimi!leen alueille Iinjauksen mukaiseksi. (Käytännössä on 
myös koettu, että tupakantumpit päätyvät usein tuhka-astioista huoli
matta maahan). 

Rakennusvirasto katsoo, että aloite taksiasemien siisteyden parantami
seksi roska-astioilla on huomion arvoinen. Rakennusvirasto toimii kui
tenkin saamiensa määrärahojen puitteissa, eikä sillä ole mahdollisuutta 
toteuttaa aloitetta. 

Helsingin kaupungin alueella on lähes kaksisataa taksiasemaa. Taksi
toiminta on muuhun julkiseen joukkoliikenteeseen verrattavaa kaupal
lista toimintaa, jossa pysäkkikatosten roska-astiat asennetaan ja tyh
jennetään liikenteen harjoittajien toimesta. Rakennusvirasto katsoo, 
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ettei kyseinen tehtävä kuulu kaupungille, vaan liikenteenharjoittajan tu
lee ottaa siitä vastuu. 

Pöytäkirjanote kaupunginhallitukselle ja katu- ja puisto-osastolle. 

Lisätiedot:� 
Saaristo-Wahlberg Arja, suunnitteluasiantuntija, puhelin 31038448� 

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä 24.11.2010 

/J---A (' . /7/ . {t!/J/ /I(f-7:[l/:)C[/[(t·;;rt( z.'l
Anna-Leena Salo-Halinen 
pöytäkirjanpitäjä 
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Kaupung inhallitus 
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00099 HELSINGIN KAUPUNKI 

646§ 
LAUSUNTO EMMA KARIN YM. VALTUUSTOALOITTEESTA, JOKA 
KOSKEE VOIMASSA OLEVIEN LUONNONHOITOSUUNNITELMIEN 
PÄIVITTÄMISTÄ LUMO-OHJELMAN MUKAISIKSI 

HKR 2010-1807, Halke 2010-1941/8326.10.2010 
Esityslistan asia Ko/6 

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraa
van lausunnon: 

Kaupunginhallitus hyväksyi 8.2.2010 samanaikaisesti ympäristökes
kuksen valmisteleman Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaami
sen toimintaohjelman 2008 - 2017 eli LUMO-ohjelman tavoitteet ja ra
kennusviraston laatiman luonnonhoidon linjauksen tavoitteet. Sekä 
LUMO-ohjelman että luonnonhoidon linjauksen tavoitteet tarkistettiin 
yhteneviksi virkamiestyönä ennen kaupunginhallituksen päätöstä. Sa
massa kokouksessa päätettiin perustaa rakennusviraston työn tueksi 
luonnonhoidon työryhmä, jossa on edustajia eri virastoista, luontojär
jestöistä ja Helsingin yliopistosta. Ryhmän tehtävänä on käydä läpi 
aluesuunnittelun yhteydessä asetettavat luonnonhoidon tavoitteet ja 
ehdotetut toimenpiteet ennen kuin suunnitelmaluonnos esitellään asuk
kaille ja yleisten töiden lautakunnalle. 

Yleisten töiden lautakunta käsitteli luonnonhoidon Iinjauksen vuonna 
2007. Luonnonhoidon linjaus ohjaa rakennusviraston katu- ja puisto
osastolla tehtävää luonnonhoidon suunnittelua. 

Vuorovaikutteinen suunnitteluperiaate 

Ulkoilu- ja virkistysalueiden luonnonhoidon tavoitteet asetetaan vuoro
vaikutteisten suunn itteluperiaatteiden mukaisesti yhteistyössä alueen 
asukkaiden, asukasyhdistysten ja eri järjestöjen kanssa osana alue
suunnitelman laadintaa. Aluesuunnitelmaa laadittaessa selvitetään 
suunnittelualueen katujen ja puistojen kunto, määritellään niiden hoito
ja kunnossapitoluokat ja kunnostuksen periaatteet. Myös sähköistä 
vuorovaikutusta on käytetty apuna suunnitelmien laadinnassa noin 
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kymmenen vuotta. Sekä lähtötietoaineisto että suunnitelmaluonnos 
ovat nähtävillä rakennusviraston Internet-sivuilla suunnittelun aikana. 
Luonnos esitellään asukastilaisuudessa, jonne on kutsuttu alueen 
asukkaat sekä alueella toimivia yhdistyksiä ja järjestöjä, esimerkiksi 
Helka ry ja muita asukasjärjestöjä, Helsingin partiolaiset, Suomen Latu 
ja luontojärjestöjä. 

Luonnonhoidon suunnittelu- ja toteutus 

Jokaisen suunnitelma-alueen tavoitteet ja valtakunnalliseen hoitoluoki
tukseen perustuvat hoitoluokkamuutokset on esitelty yleisten töiden 
lautakunnalle, joka hyväksyy ne. Tämä tehdään ennen luonnonhoidon 
toteutussuunnitelman laadintaa. 

Toteutussuunnitelman mukaisista luonnonhoidon maastotöistä tiedote
taan laajasti lehdistötiedottein, kirjeitse ja paikan päällä olevilla maasto
tiedotteilla. Luonnonhoidon suunnitelmien toimenpiteet pyritään teke
mää mahdollisimman nopeasti eli noin vuoden sisällä suunnitelma
luonnoksen tavoitteiden hyväksymisestä yleisten töiden lautakunnassa. 

Ennen 8.2.2010 hyväksyttyjen luonnonhoitosuunnitelmien uudelleen käsittely 

Aloitteessa luonnonhoidon osalta uudelleen käsiteltäviksi ehdotettuja 
suunnitelmia on yhteensä 22 kappaletta. Lautakunta katsoo tarpeelli
seksi, että rakennusviraston ja ympäristökeskuksen asiantuntijat yh
dessä luonnonhoidon työryhmän kanssa tarkistavat ja päivittävät näi
den 22 voimassa olevan suunnitelman luonnonhoidon osiot vastaa
maan LUMO-ohjelman ja luonnonhoidon linjauksia. 

Pöytäkirjanote kaupunginhallitukselle ja katu- ja puisto-osastolle. 

lisätiedot: 
luomanen Jussi, toimistopäällikkö, puhelin 31038626 
Saarinen Raimo K., kaupungininsinööri, puhelin 31038801 

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä 15.12.2010 

,/}n!. ,/2t I/Jf/./J j f.< / ~--
UYVl/:rtCA· i~I(A.//U/f/Yi.{:>"Yv 

Anna-Leena Salo-Halinen 
pöytäkirjanpitäjä 
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Kaupunginhallitus Stn dnr /
PL 1 (Pohjoisesplanadi 11-13) 
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192 § 
LAUSUNTO MYLLYPURON METROASEMAN PERUSKORJAUSTA 
KOSKEVASTA VALTUUSTOALOITIEESTA 

HKL 2010-200, Hallintokeskuksen lausuntopyyntö 2010-2105/616 
22.11.2010, (määräaika 31.1.2010) 
Esityslistan asia Raj/3 

Johtokunta päätti antaa valtuustoaloitteesta kaupunginhallitukselle seu
raavan lausunnon: 

Myllypuron metroaseman peruskorjauksen hankesuunnitelma on par
haillaan laadittavana. Suunnittelussa on lähtökohtana, että asema py
syy matkustajakäytössä peruskorjauksen kaikissa työvaiheissa. 

Pöytäkirjanote kaupunginhallitukselle 

Lisätiedot:� 
Juoievi Timo, rakennuttajapäällikkö, puhelin 310 78481� 

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä 27.12.2010 lähtien HKL:n kirjaamossa 
ja asianosaista koskeva päätös on annettu postin kuljettavaksi seuraa
vana työpäivänä pöytäkirjan nähtävänäpitämisestä. 

Rain Mutka 
pöytäkirjanpitäjä 
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Kaupunginhallitus 
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306 § 
LAUSUNTO ALOITIEESTA KOTIHOIDON PALVELUTUOTANNON 
TEHOSTAMISESTA 

Terke 2010-1844 
Esityslistan asia TJN1 0 

TJA� Terveyslautakunta päätti antaa alortteesta seuraavan esittelijän ehdo
tuksen mukaisen lausunnon: 

"Taustaa 
Helsingin kaupungin yhdistetty kotihoito käynnistyi 1.1.2005, jolloin so
siaaliviraston kotipalvelu ja terveyskeskuksen kotisairaanhoito yhdistet
tiin kotihoito-osastoksi terveyskeskukseen. Muutoksen myötä aiemmin 
erillisissä organisaatioissa ja eri johdon alaisina toimineet kotipalvelun 
ja kotisairaanhoidon työntekijät alkoivat yhteisissä kotihoidon tiimeissä 
tuottaa kotihoitopalveluja asiakkailleen. Työntekijöille, esimiehille ja 
asiakkaille uusi toimintatapa merkitsi suurta muutosta. Alueet ja tiimit 
muotoiltiin osin uudelleen ja myös asiakaskunnassa tapahtui muutok
sia. Tässä tilanteessa välittömään asiakastyöhön käytetty aika oli aloit
teessa mainittu 44 % työajasta. 

Välitön ja välillinen työaika 

Välittömällä työajalla tarkoitetaan yleensä asiakkaan kotona hoitoon ja 
palveluun käytettyä aikaa. Välitöntä työaikaa on tutkittu jonkin verran ja 
ongelmallista tutkimuksissa on, että välillisen ja välittömän työajan si
sällöt voivat vaihdella. Esimerkiksi asiakkaan hoitoon liittyvä yhteistyö 
tai asiointi on eri tutkimuksissa liitetty joko välilliseen tai välittömään 
työaikaan. Välilliseen työaikaan vaikuttavat myös etäisyyden asiakkai
den välillä. Samassa tutkimuksessa on voitu tutkia kotihoidon välitöntä 
työaikaa asiakkaiden asuessa omassaan kodissaan tai ryhmäkodeissa. 
Välittömän työajan osuus vaihtelee eri tutkimuksissa 70-35 %:iin koko
naistyöajasta. 

Välillinen työaika koostuu paitsi työmatkoista siirryttäessä asiakkaiden 
luota toiselle, asiakastietojen kirjaamisista, erilaisten tukipalvelujen jär
jestämisistä, yhteistyöstä kotihoidon lääkärin, muiden yhteistyökump
paneiden (sosiaalityöntekijä, fysioterapeutti, toimintaterapeutti) ja 
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omaisten kanssa myös kotihoidon työntekijöiden koulutuksista. Kotihoi
dossa on vuosina 2009-2010 toteutettu muiden koulutusten lisäksi 
kaksi laajaa, kaikkia kotihoidon työntekijöitä koskevaa koulutusta: RAI
järjestelmän koulutus ja kansallinen systemaattinen kirjaaminen 
koulutus. Nämä koulutukset ovat vieneet työaikaa, mutta ne ovat olleet 
välttämättömiä ja tulevat tulevaisuudessa parantamaan entisestään ko
tihoidon laatua. 

Kotihoito-osastossa otetaan käyttöön vuoden 2011 alussa sähköinen 
henkilökunnan työajan seuranta ja toiminnan ohjausjärjestelmä, jonka 
avulla on mahdollista tarkasti seurata asiakkaan luona käytettyä aikaa. 
Saapuessaan asiakkaan luo työntekijä leimautuu sisään tunnistetiedoil
la. Asiakkaan ja työntekijän tunnistetieto välittyy suojattua yhteyttä pit
kin keskitetylle palvelimelle, jonne kirjautuu käynnin alkamisaika. Kun 
työntekijä poistuu asiakkaan asunnosta, hän kirjaa käynnin päätty
neeksi. Näin tiedostoon tallentuu tarkasti asiakkaan luona käytetty aika 
eli välitön työaika. 

Vertailua muiden kaupunkien kotihoidon tehokkuuteen 

Tampereella kotihoitoa toteutetaan oma toimintana ja ulkoistettuna, vä
estövastuumalliin pohjautuvana toimintana. Oma tuotanto käsittää tällä 
hetkellä yli 60 % kotihoidon palveluista, ja oman tuotannon rooli tulee 
jatkossakin säilymään merkittävänä. Kotitori -malliin sisältyy kotihoidon 
palvelujen järjestäminen väestövastuuperiaatteella n. 400 asiakkaalle. 
Toimintamalliin sisältyy myös kotihoidon tukipalvelujen (siivous, kaup
pa, turva ja tilapäinen kotihoito) järjestäminen, asiakkaiden neuvonta ja 
palveluohjaus sekä oman kotihoidon kehittämiseen osallistumisen. Ti
laajana on kaupunki, joka määrittelee mitä kokonaisuuksia se tilaa pal
veluintegraattorilta ja mikä on oman palvelutuotannon rooli. Kaupungilla 
(ikäihmisten palvelujen lautakunta) on toiminnan järjestämis-, seuranta
ja kehittämisvastuu. Palveluintegraattorina toimii Kotitori, joka on Ma
well Care Oy:n, Mawell Oy:n ja Nordic Healthcare group Oy:n konsor
tio. Kalevan kaupunginosassa toteutetaan ulkoistettua väestövastuu
seen perustuvaa toimintamallia, jonka piirissä on n. 200 kotihoidon 
asiakasta. Palvelut tuottaa Mediverkko. Tampereen kaupungilta saatu
jen tietojen mukaan vielä ei ole tehty vertailevaa raporttia, jossa olisi 
verrattu näiden eri tavalla toteutettujen palvelujen taloudellisuutta kes
kenään. Asiakastyytyväisyyskyselyn raportti koko kaupungin tasolla 
valmistuu lähiaikoina. Oman tuotannon välittömän työajan osuus vaih
telee 47-52 % välillä kuukausittain. Ulkoistetuilta alueilta vertailukel
poista tietoa välittömän ja välillisen työajan suhteesta ei ole saatavissa. 
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Espoossa kotihoidon palvelut toteutetaan kaupungin omana toimintana 
ja palvelusetelillä. Palvelusetelillä voi ostaa kotipalvelua ja sen voi saa
da henkilö, joka muutoinkin olisi oikeutettu saamaan kaupungin kotipal
veluja. Välittömän työajan osuus Espoossa on n. 40 %. Asiakastyyty
väisyyttä ei ole vuosittain seurattu. Kotihoidon oman käynnin kustannus 
oli 53 e, ostopalvelukäynnin kustannus 92 e(2009). 

Turussa kotihoidon palvelut toteutetaan kunnan omana toimintana. Ko
tisairaanhoito ja kotipalvelu yhdistettiin Turussa kotihoidoksi vuoden 
2009 alussa. Nordic Health Care Group on analysoinut vuosina 2007
2008 kotipalvelun ja kotisairaanhoidon toimintaa tuotantotaloudellisilla 
menetelmillä ja vuonna 2011 on suunnitteilla tehtyjen selvitysten poh
jalta päättää, miten kotihoito jatkossa organisoidaan. Myös Turun kau
pungin kotihoito on ottamassa käyttöön henkilökunnan työajan seuran
ta- ja toiminnan ohjausjärjestelmän, jonka avulla on mahdollista saada 
tarkka tieto välittömästä työajasta. Kotihoidon oman käynnin kustannus 
oli 34 e, ostopalvelukäynnin kustannus 44 e (2009). Asiakastyytyväi
syyskysely tehdään v. 2011. 

Vantaalla kotihoidon palvelut toteutetaan kunnan omana toimintana. 
Vuonna 2009 välitön työaika vaihteli 30 - 42 %. Vantaalla on suunnit
teilla kokeilumielessä ulkoistaa yksi kotihoidon palvelua lue (Hakunila), 
jonka terveysasematoiminta on jo aiemmin ulkoistettu. 

Helsingin kaupungin terveyskeskuksen kotihoito-osastossa kotihoito to
teutetaan pääsääntöisesti omana toimintana. Otantakohtaiset alueelli
set mittaukset ovat osoittaneet, että välitön työaika on n. 50 % koko
naistyöajasta. Kotihoidon oman tuotannon käyntikustannus vuonna 
2009 oli 51 e, ostopalvelukäynnin kustannus oli 71 e. Asiakaskysely on 
tehty lokakuussa ja tulokset saadaan joulukuussa 2010. 

Palvelutuotannon tehokkuuden parantaminen 

Helsingin kotihoito-osasto oli vuosina 2005-2008 mukana sosiaali- ja 
terveysministeriön järjestämässä kotihoitokokeilussa, jossa seurattiin 
yhdistyneen kotihoidon toimintaa eri kriteereiden pohjalta. Loppurapor
tin teki ulkopuolinen arvioija vuonna 2009. Tulosten mukaan kotihoidon 
toiminta on tehostunut taloudellisesti yhdistetyn kotihoidon aikana: 

"Työn tehokkuus on noussut seuranta-ajanjaksolla siten, että suurin 
toiminnan tehostuminen tapahtui vuonna 2007. Verrattaessa kustan
nuksia aikaansaatuihin käynteihin on kehitys ollut selkeän myönteistä. 
Deflatoitu työn yksikkökustannus on laskenut kokonaismuutoksen ol
lessa 5,9 % vuodesta 2005 vuoteen 2008. Samaan aikaan kun yksik-
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kökustannus on saatu laskemaan, kotihoidon palvelutarjontaa on kyetty� 
laajentamaan ja monipuolistamaan sisällöllisesti. Kotihoidon palveluja� 
on myös yhdenmukaistettu ja eri puolella Helsinkiä asuvat asiakkaat� 
ovat aiempaa tasapuolisemmassa asemassa. Yhdistetyssä kotihoidos�
sa saavutettiin jo kolmantena toimintavuonna merkittävää tehokkuuden� 
nousua, mitä voidaan pitää hyvänä taloudellisen ohjauksen saavutuk�
sena.~ (Kotihoitokokeilun loppuraportti 30.3.2009, Verve Consulting)� 

Seuranta-aikana kotihoidon asiakkaiden tyytYVäisyys palveluun sai� 
asiakastyytyväisyyskyselyssä kouluarvosanaksi 8,2 - 8,3. Samaan ai�
kaan myös työntekijöiden työhyvinvointikyselyn ja työkykyindeksin tu�
lokset ovat osoittaneet positiivista noususuuntaa.� 

Terveyslautakunta toteaa, että kotihoidon tehostamiseen tulee jatku�
vasti kiinnittää huomiota. Helsingin terveyskeskuksen kotihoito�
osastossa työn tehokkuus on tehdyn selvityksen mukaan noussut. Ver�
tailut muihin kuntiin osoittivat, että ostopalveluna toteutettu toiminta� 
näyttää olevan omana toimintana toteutettua kalliimpaa. Toiminnan ul�
koistamiskokeilun aloittaminen ei ole tässä vaiheessa tarkoituksenmu�
kaista. Terveyslautakunta ehdottaa, että kotihoito-osasto seuraa tark�
kaan meneillään olevien uusien toimintamallien tuloksia ja kehittää� 
edelleen omaa toimintaansa nykyisen toimintamallin pohjalta erityisesti� 
huomioiden toiminnan tehokkuuden, asiakastyytyväisyyden ja työnteki�
jöiden hyvinvoinnin.� 

Terveysvaikutusten arviointi� 
Kotihoidon ensisijainen tehtävä on tukea kotona asuvaa asiakasta niis�
sä päivittäisissä toiminnoissa, joista asiakas ei suoriudu yksin. Kotihoi�
don tulee olla myös taloudellisesti tehokasta toimintaa samalla huomi�
oiden asiakkaiden tyytyväisyys saatuun hoitoon ja työntekijöiden oma� 
jaksaminen työssä. Nämä kaikki indikaattorit toteutuvat oikeasuuntai�
sesti nykymuotoisessa kotihoidossa. Toiminta on siis näiltä osin jo nyt� 
aloitteen mukaista. Henkilökunnan työajan seuranta ja toiminnan ohja�
usjärjestelmä auttaa edelleen kohdentamaan käytettyä työaikaa pa�
remmin asiakkaan välittömän hoivan toteuttamiseen, jossa keskeisenä� 
asiana on asiakkaiden toiminta- ja liikkumiskyvyn ylläpitäminen."� 

Pöytäkirjanote kaupunginhallitukselle.� 

Lis~tiedot: 

Niemelä Anna-Liisa, projektipäällikkö, puhelin 310 76639 

Leena Moisander 
pöytäkirjanpitäjä 
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Lisäselvitys asiakaskyselyn tuloksista 4.1.2011 

LAUSUNTO KOTIHOIDON PALVELUTUOTANNON TEHOSTAMINEN 

Terke 2010-1844 

TNS Gallup Oy teki kotihoidon asiakkaille asiakastyytyväisyyskyselyn 
lokamarraskuun vaihteessa 2010. Tutkimuslomakkeita jaettiin 3788 
asiakkaalle ja vastausprosentti oli 69 % (2587). Lomakkeita oli analyy
sissä mukana lähes saman verran kuin vuonna 2008 (2601). Lähes 
samansisältöinen kysely on tehty vv. 2005,2006,2007 ja 2008, mikä 
mahdollistaa tulosten pitkäaikaisen vertailun. 

Kahden vuoden takaiseen tutkimukseen verrattuna tulokset ovat pysy
neet hyvin samansuuntaisina. Kouluarvosanoilla arvioituna kotihoidon 
yleisarvosana oli sama kuin vuonna 2008 (8,3). 13 % vastanneista ko
ki, että palvelu oli parantunut edelliseen vuoteen verrattuna. Kun katso
taan tutkimusvuosia taaksepäin, vuoteen 2006 verrattuna palvelun 
huonoksi kokeneiden osuus on laskenut tasaisesti (11 %, 9 %, 9 % ja 7 
% v. 2010). 

Kotihoidon palveluja on vastaajien mielestä saatavilla joustavasti tar
peiden mukaan. 71 % kaikista vastaajista (69 % v. 2008) jakoi tämän 
mielipiteen (20 % ei osaa sanoa ja 9 % kokee, ettei saa palveluja jous
tavasti). Turvallisuuden tunne kotona asumisessa on hieman lisäänty
nyt: 64 % koki olonsa aina turvalliseksi (62 % v. 2008). 82 % vastaajis
ta ilmoitti, että kotihoidon työntekijät kohtelevat heitä aina ystävällisesti. 
Tulos oli sama v. 2008. Kiireen tuntu on asiakkaiden mielestä hieman 
lisääntynyt: 50 % (51 % v. 2008) ilmoitti, että kotihoidon työntekijöillä ei 
ole aina aikaa hoitaa töitään kiireettä. 

61 % kaikista kotihoidon aSIakkaista koki saavansa hyvin yhteyden ko
tihoidon työntekijöihin aina tarvittaessa. Vuoteen 2005 verrattuna aina 
hyvin yhteyden saavien määrä on kasvanut 10 prosenttiyksikköä. 
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Kotihoidon asiakkaista 68 % oli tavannut hoitavan lääkärin viimeisen 
puolen vuoden aikana. Lääkäripalvelujen käytössä on tapahtunut sel
keä kasvu. Vuonna 2008 vastaava prosenttiluku oli 36 %. 

Kotihoidon asiakkailta kysyttiin avoimina kysymyksinä, missä asioissa 
kotihoidossa on kehittämisen varaa. Vastauksia tuli yhteensä 931 ja 
tärkeimpinä tuotiin esiin ajan vähyys, henkilökunnan vaihtuvuus, aika
tauluissa pysyminen, kodinhoito ja siivous sekä asioihin perehtyminen 
ja kuuntelu. 

Asiakkailta kysyttiin myös, missä asioissa kotihoidossa on heidän mu
kaansa onnistuttu hyvin. Vastauksia tuli enemmän, yhteensä 1439. 
Tärkeimmiksi nousivat lääkityksen hoito, ystävällisyys ja asiakaslähtöi
syys, perushoito, pesu, kylpy ja hygienia, "kaikkia asiat hyvin" sekä 
"sovitut asiat hoidetaan ja tarpeisiin vastataan". 

Kyselyssä arvioitiin myös kotihoidon asiakkaiden kokemuksia tukipalve
luista eli ateriapalvelusta, apteekin annosjakelusta sekä kauppapalve
lusta. Tulokset osoittivat kaikissa palveluissa hienoista paranemista. 
Parhaan arvosanana sai apteekin annosjakelu 8,4 (8,3 v. 2008). Huo
noimman arvosanaan sai ateriapalvelu 7,83 (7,81 v. 2008). Kauppapal
velun arvosana oli 7,9 (7,7 v. 2008). 

Kotihoidon asiakaskyselyn tulokset osoittavat, että asiakkaiden koke
mus kotihoidosta on pääosin pysynyt samana kuin vuonna 2008. Tu
lokset on viety lähipalvelualuetasolle, jolloin kukin lähipalvelualue saa 
tietoa omasta toiminnastaan. Mikäli oma tulos on 5 % parempi kuin ko
konaistuloksen keskiarvo se tulkitaan oman työn vahvuudeksi. Jos taas 
tulos on 5 % alle keskiarvon, kyseessä on lähipalvelualueen kehittä
miskohde ja tähän osa-alueeseen panostetaan tulevaisuudessa. 

Lisätiedot:� 
Niemelä Anna-Liisa, projektipäällikkö, puhelin 310 76639� 

n 
.1Lf{,(j{. 
Matti Toivola 

~&U\~Qj jVJl~~ 
Anna-Liisa Lyyrr;;~i," 

toimitusjohtaja kotihoidon johtaja 
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Hallintokeskuksen lausuntopyyntö 2010-1285/314, 28.6.2010 

LAUSUNTO KOTIHOIDON PALVELUNTUOTANNON TEHOSTAMI
SESTA 

Heke 2010-115 

Henkilöstökeskus on tutustunut terveyslautakunnan lausuntoon aloit
teesta kotihoidon palvelutuotannon tehostaminen. 

Henkilöstökeskuksella ei ole Iisättävää terveyslautakunnan lausuntoon 
asiasta. 

(!J~ ~~~J 
Hannu Tulensalo Eija Hanni 
henkilöstöjohtaja osastopäällikkö 
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LAUSUNTO MONISAIRAIDEN POTILAIDEN HOITOA JA TERVEYS�
ASEMIEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVASTA ALOITIEESTA� 

Terke 2010-2261� 
Esityslistan asia TJN6� 

TJA� Terveyslautakunta päätti antaa aloitteesta seuraavan, esittelijän ehdo
tuksen mukaisen lausunnon: 

"Terveysasemilla on 290 terveyskeskuslääkärin virkaa, joista n. 80 % 
on vakituisesti täytetty. Lääkäreiden saatavuus on parantunut kuluneen 
vuoden aikana. Terveyskeskuksen lääkärivaje on pienentynyt vuoden 
2009 syksystä (5,7 %) ja oli syyskuun 2010 lopussa 5,1 %. Terveys
keskuslääkärin avoimia, vailla hoitajaa olevia virkoja oli yhteensä 17. 
Vuonna 2009 syyskuun loppuun mennessä hakijoita avointa lääkäri
työpaikka kohden oli 0,7 ja vuonna 2010 hakijoita yhtä työpaikkaa koh
den on ollut vähintään yksi. 

Terveyskeskuslääkäreiden ulkoinen lähtövaihtuvuus on ollut pientä. 
Vuonna 2009 syyskuun loppuun mennessä kaupungin palveluksesta oli 
eronnut yhteensä neljä lääkäriä. Terveysasemilla työskentelee run
saasti perusterveydenhuollon lisäkoulutuksessa olevia, ns. eurolääkä
reitä, joiden lähtövaihtuvuus on muita suurempaa, koska he ovat koulu
tusvaiheessa. Eurolääkäreiden koulutukseen sisältyy sekä 9 kuukau
den työskentely perusterveydenhuolIossa (terveyskeskus) että 6 kuu
kauden työskentely sairaalassa. 

Terveysasemien kehittämistoiminnan tavoitteena on parantaa erityises
ti hoitoon pääsyä ja hoidon saatavuutta. Terveysasemilla on kehitetty 
pitkäaikaissairaiden hoitoa ja otettu käyttöön monisairaan potilaan hoi
tomaili. Hoitomalli on apuväline potllaiden kokonaishoidon koordinoin
tiin ja se yhtenäistää hoitokäytäntöjä kaupungin sisällä. Tavoitteena on 
sairauksien hyvä hoitotasapaino ja lisäsairauksien ennaltaehkäisy sekä 
potilaan tietoisuus sairauksistaan, niiden hoitokeinoista, hoidon tavoite
tasoista, seurantakäytännöistä ja mahdollisuuksista hoitaa itseään. 
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Potilaan aktiivisuus ja osallistuminen ovat tärkeä osa hoidon toteutu
mista. Mallin avulla hyödynnetään työyhteisön eri ammattiryhmien 
osaaminen ja tarkoituksenmukainen työnjako. 

Terveyslautakunnan 1.6.2010 tekemän päätöksen mukaisesti kaikilla 
Helsingin terveysasemilla otetaan käyttöön työparimalli vuoden 2010 
loppuun mennessä. Työparimallin tavoitteina on parantaa palveluihin 
pääsyä, asiakastyytyväisyyttä ja hoidon jatkuvuutta sekä selkeyttää 
terveysaseman sisäistä potilasohjausta ja työnjakoa. Sujuvalla hoitoon 
pääsyllä voidaan vähentää päivystyskäyntien ja erikoissairaanhoidon 
käyttöä. Hoidon tarpeen arvio ja hoidon koordinointi tapahtuu ensisijai
sesti omahoitajan kautta. Tällöin voidaan paremmin selvittää tarvitsee
ko potilas hoitajan tai lääkärin vastaanottoa vai voidaanko asia mahdol
lisesti hoitaa suoraan puhelinkontaktissa. Hoitaja selvittää lääkärin vas
taanottoa varten tarvittavia esitietoja, ohjaa potilasta tarvittaessa labo
ratoriokokeisiin ja omahoitoseurantamittauksiin sekä neuvoo resepti
asioissa. Näin varmistetaan, että lääkärin vastaanotolla on käytettävis
sä riittävät tiedot hoitopäätösten tekoa varten. Potilaat ovat olleet tyyty
väisiä siihen, että lääkäri voi keskittyä potilaan hoitamiseen. Eri ammat
tiryhmien työpanosta suunnataan näin tehtäviin, joissa heidän ammatti
taitoaan erityisesti tarvitaan. 

Terveysasemien palveluja kehitetään terveyslautakunnan tekemän 
päätöksen mukaisesti myös laajentamalla terveysasemilta saatavaa 
palvelutarjontaa. Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteis
työtä lisätään tuomalla terveysasemille soveltuvia erikoislääkäreiden 
konsultaatioita. Näin vahvistetaan perusterveydenhuollon osaamista ja 
erikoissairaanhoidon konsultaation sujuvuutta ja parannetaan erikois
sairaanhoidon palvelujen saatavuutta. "Terveysasema kuntalaisen 
käyttöliittymänä" -hankkeessa parannetaan terveysasemilla toteutetta
vaa mielenterveys- ja päihdeongelmaisten potilaiden hoitoa. Lääkärin, 
hoitajan ja psykiatrisen sairaanhoitajan lisäksi annetaan päihdehoitajan 
ja sosiaalineuvojan palveluja yhden oven periaatteella. Potilas saa laa
ja-alaista hoitoa samassa paikassa ja näin edistetään matalakynnyksis
ten palveluiden saatavuutta. 

Puhelinpalvelussa kokeillaan parhaillaan ns. takaisinsoittojärjestelmää 
Herttoniemen, Laajasalon, Kannelmäen ja Kivikon terveysasemilla. Ko
kemukset ovat olleet hyviä. Työparimalliin soveltuvan takaisinsoittojär
jestelmän kokeilu alkaa tämän vuoden aikana myös Suutarilan terve
ysasemalIa. Puhelinpalvelujärjestelmä on tarkoitus kokeilun jälkeen 
laajentaa muille terveysasemille vuoden 2011 aikana. 
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Palvelujen saatavuuden parantamiseksi kehitetään myös sähköistä 
asiointia. Sähköisen asioinnin kokeilu on menossa Koskelan terveys
asemalIa, Oulunkylän neuvolassa ja koulu- ja opiskeluterveydenhuol
lossa. Sähköisen asioinnin mahdollisuuksia ja käyttöä laajennetaan 
muihinkin toimipisteisiin, mikäli ne osoittautuvat kokeiluissa toimiviksi 
ratkaisuiksi. 

Kolmella terveysasemalla (Laajasalon, Kivikon ja Kontulan terveysase
ma) pilotoidaan 1.9.2010 lukien ns. Iistautumismallia ja samalla otettiin 
käyttöön määräaikaisena kokeiluna terveyskeskuslääkäreitä koskeva 
paikallinen virkaehtosopimus. Listautumisma!lissa asukas joko listautuu 
haluamalleen terveysasemalIe tai ei käytä terveysasemapalveluja, jol
loin hän on ns. Iistautumaton. Halutessaan asukas voi valitsema!laan 
terveysasemalla valita lääkärinsä. Potilaan omahoitajaksi tulee lääkärin 
työparina työskentelevä omahoitaja. Listautumismallilla pyritään tur
vaamaan väestölle lääkäripalvelujen nykyistä parempi ja tasaisempi 
saatavuus alueesta riippumatta. Toimintamallilla ja siihen liittyvälIä pai
kallisella sopimuksella tavoitellaan työmäärien tasaamista lääkäreiden 
ja terveysasemien välillä. Paikallinen sopimus on rakenteeltaan kannus
tava ja joustava, mikä parantaa lääkäreiden työn suunnittelua, hallintaa 
ja seurantaa. Tavoitteena on edistää lääkärien pysyvyyttä Helsingin 
kaupungin palveluksessa ja lisätä terveyskeskustyön kiinnostavuutta 
lääkärien keskuudessa. 

Koko terveyskeskuksen henkilökunta on tulospalkkion piirissä. Keski
määräisen tulospalkkion suuruus vuonna 2009 oli 1700 euroa / työnte
kijä. Lisäksi kuluneen vuoden aikana on myönnetty kaupungin henki
löstömäärärahalla erillisiä kannustuslisiä, joiden avulla tuetaan ensisi
jaisesti kaupungin strategiaohjelman toteuttamista ja erityisesti hank
keita, joilla edistetään hallintokuntarajat ylittävien prosessien kehittä
mistä ja toteuttamista. Tunnustuksia on myönnetty myös silloin, kun 
henkilö tai työryhmä on tehnyt työnsä erityisen ansiokkaasti ns. Nopsa 
eli kannustuslisillä. Terveysasemaosaston koko henkilökuntaa palkittiin 
pandemiatilanteen jälkeen työntekijöiden suoriuduttua poikkeuksellises
ta tilanteesta erityisen hyvin järjestämällä työyhteisöille yhteisiä tapah
tumia. Henkilökunnalle voidaan myöntää myös työn vaativuuden mu
kaista tehtävälisää ja henkilökohtaiseen suoritukseen liittyvää harkin
nanvaraista henkilökohtaista lisää. 

Toimintakäytäntöjen kehittämisellä, joustavalla ja palkitsevalla palkka
uksella sekä henkilöstöpolitiikalla on tavoitteena tuottaa helsinkiläisille 
laadukkaita perusterveydenhuollon palveluja ja edistää henkilöstön 
työhyvinvointia ja pysyvyyttä." 

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Faksi 
PL 6000 Siltasaarenkatu 13 +358 9 310 5015 +358 9 31042504 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 
terveyskeskus@hel.fi http://www.hel.fi/lerveyskeskus 
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Pöytäkirjanote kaupunginhallitukselle 

Lisätiedot 
Iivanainen Antti, terveysasemien johtaja, puhelin 31042700 

Leena Moisander 
pöytäkirjanpitäjä 
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Hallintokeskuksen lausuntopyyntö 2010-1543/311 

LAUSUNTO MONISAIRAIDEN POTILAIDEN HOITOA JA TERVEYS
ASEMIEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVASTA ALOITIEESTA 

Talous- ja suunnittelukeskus viittaa terveyslautakunnan lausuntoon ja 
toteaa, että terveysasemilla on kehitetty pitkäaikaissairaiden hoitoa ja 
otettu käyttöön monisairaan potilaan hoitomalli. Kaikilla terveysasemilla 
otetaan käyttöön vuoden 2010 aikana työparimalli, jolla parannetaan 
mm. hoitoon pääsyä. Terveysasemilla myös kehitetään parhaillaan 
mm. takaisinsoittojärjestelmää, sähköistä asiointia ja kokeillaan listau
tumismallia. 

Lisäksi talous- ja suunnittelukeskus toteaa viitaten edelleen terveyslau
takunnan lausuntoon, että lääkärien saatavuus on parantunut ja että 
terveyskeskuksessa käytetään Helsingin kaupungilla käytössä olevia 
palkitsemiskeinoja ja henkilöstöpolitiikan mahdollisuuksia. 

TAL US- JA SUUNNITTELUKESKUS 

;~ / 

'/t?<-//~ 
Tapio Korhonen Katja Rimpilä 
rahoitusjohtaja erityissuunnittelija 
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Hallintokeskuksen lausuntopyyntö 2010-1543/311/2.9.2010 

lÅUSUNTO VALTUUTETTU KATI PELTOLAN HELSINGIN TERVEYS
ASEMIEN PALVELUJEN PARANTAMISESTA 

Heke 2010-127 

Helsingin kaupungin tavoitteena on saada rekrytoitua riittävästi kelpoi
suusehdot täyttävää ja ammattitaitoista henkilökuntaa terveydenhuollon 
tehtäviin. Tavoitteena on rekrytoida sekä nuoria osaajia että kokeneita 
asiantuntijoita. 

Strategiaohjelman tueksi vuosille 2009 - 2012 Helsingin kaupungin 
henkilöstökeskukseen on perustettu henkilöstövoimavaran riittävyyden 
ohjausryhmä, jonka kehittämistyö ja konkreettiset toimenpiteet kohdis
tuvat henkilöstön riittävyyteen, saatavuuteen ja pysyvyyteen. 

Yhtenä työryhmän keskeisenä tavoitteena on kohdistaa tukitoimenpitei
tä lääkärien ja sairaanhoitajien saatavuuteen, riittävyyteen ja pysyvyy
teen. Henkilöstökeskus on teetättänyt työantajakuvatutkimukset sekä 
sairaanhoitajien että lääkärien mielikuvista Helsingin kaupungista työ
antajana. Tutkimuksista saatavaa arvokasta tietoa käytetään, kun 
suunnitellaan ja toteutetaan konkreettisia hankkeita lääkärien ja sai
raanhoitajien saatavuuden edistämiseksi yhteistyössä terveyskeskuk
sen kanssa. 

Yksi työryhmän hankkeista on Helsinki vetovoimaiseksi työnantajaksi 
Lääkäri-hanke, joka kohdistuu lääkärien rekrytointiviestinnän kehittämi
seen ja uramahdollisuuksien luomiseen. Lisäksi sosiaalivirastossa ja 
terveyskeskuksessa pyritään kartoittamaan sairaanhoitajien ja muun 
henkilökunnan työnjaon mahdollisuuksia 

Lisäksi vuosittain henkilöstökeskus on pätevöittänyt yhteistyössä terve
yskeskuksen, sosiaaliviraston, työ- ja elinkeinotoimiston ja Diakonia
ammattikorkeakoulun kanssa maahanmuuttajataustaisia sairaanhoitajia 
suomalaiseen työelämään. Koulutuksen kesto on 1 % vuotta. 

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Faksi Tilinro Y·tunnus 
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Vuosittain kaupungilla laaditaan kaupunkitasoinen rekrytointisuunnitel
ma, joka valmistellaan kaupungin suurimpien tai paljon rekrytointia te
kevien virastojen ja liikelaitosten kanssa. Suunnitelmassa käydään läpi 
toimenpiteet, joiden avulla rekrytointia edistetään ja kehitetään yhtei
sesti virastojen kanssa. Lääkärien ja sairaanhoitajien rekrytointia on py
ritty edistämään rekrytointiviestinnän keinoin www.helsinkirekry.fi - ko
tisivuilla, printtimediassa ja sähköisissä viestimissä. Lääkärit ja sai
raanhoitajat esiintyvät eri medioissa uratarinoin ja kuvin. Oppilaitosten 
kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä nuorien lääkärien ja sairaanhoitajien 
rekrytoimiseksi. Lisäksi rekrytoinnin tueksi on tehty materiaalia ja osal
listuttu alan rekrytointi-, ammatti- ja opiskelijatapahtumiin. 

~ ' l \ 1] vr 
ij ~~~. IL7'~' ~~. 

annu Tulensalo Eija Hanni 
henkilöstöjohtaja osastopäälli kkö 
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LAUSUNTO KAUPUNGINHALLITUKSELLE VALTUUTETTU PÄIVI LIP�
POSEN YM. ALOITIEESTA, JOKA KOSKEE VANHUSTEN KORTTELI�
KERHOTOIMINNAN SÄILYTTÄMISTÄ� 

Sosv 2010-774� 
Esityslistan asia Sosj/8� 

Sosiaalilautakunta päätti antaa aloitteesta kaupunginhallitukselle seu
raavan sisältöisen lausunnon: 

Kaupungin vanhuspalveluohjelman tavoitteena on, että Helsingissä 
ikäihmiset voivat asua ja vanheta turvallisesti, olla elämässä mukana ja 
nauttia siitä. Siksi on tärkeää, että myös kaupungin toimilla tuetaan 
vanhusten toimintakyvyn ja terveyden säilymistä. Terveys voidaan 
luonnehtia elämän päämäärien ja yksilön voimavarojen sopusoinnuksi 
ihmistä ympäröivissä olosuhteissa, ja siksi etenkin vanhuudessa tarvi
taan elämänkaaren muutoksia tukevia rakenteita. Myös ikäihmisille on 
tärkeää ystävien vertaistuki ja mielekäs toiminta; tähän korttelikerhot 
tarjoavat oivat puitteet. 

Ikäihmisten korttelituvan toimintamalli on linjattu sosiaaJivirastossa 
vuoden 2007 alussa. Tavoitteeksi asetettiin, että järjestöt ja muu kol
mas sektori lisäävät korttelitupatoimintaa. Toimivaksi ratkaisuksi näh
tiin, että kaupunki, työväenopisto tai seurakunnat luovuttaisivat tilat ja 
järjestöt huolehtisivat toiminnasta ja henkilöstöstä. Aloite korttelitupien 
perustamiselle tulee yleensä kaupunginosan asukkailta. YhteisöIIisyy
destä kiinnostuneet etsivät samanmielisiä kumppaneita ja ottavat yhte
yttä vanhuspalvelujen sosiaali- ja lähityön yksikköön. Toiminnasta vas
taa vapaaehtoisten rinki ja alueen vanhustyö tukee toimintaa sovitulla 
tavalla. 

Korttelikerhoilla ei ole yhteistä hallintoa. Linjaus on, että korttelituvat 
toimivat vapaaehtoisvoimin ja tarvittaessa hakevat kaupungilta tukea. 
Korttelikerhot ovat keskeinen vanhustyön tukirakenne ja ne tukevat 
myös vanhusten kotona asumista. Monet korttelikerhoJaiset ovat mu
kana toiminnassa varsin säännöllisesti. Sosiaaliviraston vanhusten pal-

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Faksi 
PL 7000 Toinen linja 4 A +35893104011 +358931043717 
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veluyksiköt toimivat kiinteässä yhteistyössä ympäröivän yhteisön kans
sa. Vapaaehtoistyössä on sosiaaliviraston palkkaamana kolme alueel
lista vapaaehtoistyön koordinaattoria, joista kaksi kuuluu vanhuspalve
lujen vastuualueelle. Vanhusten palvelujen piirissä toimii eniten vapaa
ehtoisia, joiden ohjaaminen ja vapaaehtoistyön kehittäminen liittyvät tii
viisti vastuualueen työyksiköiden työhön. 

Sosiaaliviraston toimintaan ei ole tulossa muutoksia. Ainoa lopetta
misuhan alla oleva tila on korttelitupa Kotipirtti. Sen sulkemiseen on 
useita syitä. Tilat eivät ole kaupungin omistuksessa ja ne ovat menossa 
remonttiin. Kotipirtti ei ole toiminut nykyisten linjausten mukaisesti va
paaehtoisvoimin, vaan toiminnasta on vastannut palkattu työntekijä, jo
ka on jäämässä eläkkeelle kesällä 2011. Alueen vanhuksille on tarjolla 
korttelikerhon kaltaista toimintaa läheisessä Riistavuoren palvelukes
kuksessa. Lähistöllä on muitakin toimivia kokoontumistiloja, sekä seu
rakunnan tila että Helsingin 400-vuotissäätiön omaehtoinen korttelitu
pa. 

Myönteinen sitoutuminen kaupunkilaisuuteen ja hyvä naapurihenki he
rättävät vastuuta yhteisen hyvinvoinnin edistämisestä. Mitä lähemmäs 
asukkaita yhteistyöverkostot rakennetaan, sitä helpommin syntyy uutta 
vapaaehtoistoimintaa ja sitä suuremmat ovat asukkaiden mahdollisuu
det saada apua. Siksi sosiaalivirasto on ollut aktiivisesti mukana asu
kastoiminnan kehittämisessä ja jatkaa tämän työn jäsentämistä edel
leen myös ikäihmisten hyvinvoinnin näkökulmasta. 

Pöytäkirjanote kaupunginhallitukselle. 

Lisätiedot:� 
Eliasson Marja-Kirsti, kehittämiskonsultti, puhelin 31043004� 

An neli Levänen 
pöytäki rja npitäjä 

Läheteasiakirjat 
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LAUSUNTO ALOITIEESTA KYLPYLÄHOTELLlTASOISEN PSYKIAT�
RISEN SAIRAALA-ALUEEN LUOMISESTA PÄÄKAUPUNKISEUDULLE� 

Terke 2010-2323� 
Esityslistan asia TJA/12� 

TJA� Terveyslautakunta päätti antaa aloitteesta seuraavan, esittelijän ehdo
tuksen mukaisen lausunnon: 

"Auroran sairaalassa on tällä hetkellä tilat 13 akuuttiosastolle, kahdek
salle kuntoutusosastolle, ympärivuorokautiselle päivystysyksikölle, 
asumiskuntoutusta tarjoavalle avokuntoutusyksikölle, kahdelle päivä
sairaalalle, ryhmäterapjakeskukselle, avohoidon ja sairaalan hallinnolle 
sekä teknisille ym. tukiyksiköille. HUS:n toimintojen poistuessa vuonna 
2012 rakennuksista 4 ja 5 saadaan tarvittaessa lisää tilaa psykiatriseen 
toimintaan. 

Auroran sairaala on toiminut keskellä kaupunkia ja sen normaalia elä
mää hyvin. Sairaalan sijainti on helpottanut olennaisesti kaupungilla 
liikkumista ja asioimisen harjoittelua. Myös sijainti Laakson sairaalan 
naapurissa, osana Helsingin terveyskeskusta, vastaa valtakunnallisen 
Mieli 2009 -ohjelman kehittämistavoitteita, joiden mukaan erillisistä 
suurmielisairaaloista tulee luopua ja psykiatristen osastopalvelujen tuli
si sijoittua yleissairaaloiden yhteyteen. 

Terveyskeskuksen näkemyksen mukaan Auroran muuttaminen psykiat
rian käyttöön on onnistunut hyvin. Päivystysyksikkö on täysin uudenai
kainen, vanhoissa rakennuksissa sijaitsevat kuntoutusosastot on re
montoitu erittäin viihtyisiksi ja rakennus 15:ssa sijaitsevat akuuttiosastot 
ovat sairaansijamäärältään pieniä, mikä tukee osastojen rauhallisuutta 
ja hoidollisuutta. Osastojen fyysinen läheisyys on tehnyt mahdolliseksi 
kehittää erilaisten potilaiden tarpeisiin soveltuvaa erityisosaamista ja 
toiminnan profilointia psykoosi-, mielialahäiriö- ja yleispsykiatrisen linjan 
osastoihin. Vuosina 2005- 2010 on kiinteistöviraston tilakeskus käyttä
nyt Auroran kiinteistöön investointeihin 4 130547 euroa. 
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Sairaala-aluevisiotyöryhmän 30.9.2009 jättämän ehdotuksen mukaan 
nykyisin Helsingin psykiatrian käytössä olevaan Auroran sairaalaan 
keskitetään pääkaupunkiseudun psykiatrinen sairaalatoiminta. Työryh
män mukaan Auroran alue on miljöönä arkkitehtonisesti kaunis, puis
tomainen, yhtenäinen ja hyväsijaintinen paviljonkisairaala-alue, joka ei
laitosmaisena ja terapeuttisena ympäristönä soveltuu hyvin pääkau
punkiseudun yhteiseksi sairaalaksi. Ehdotuksen mukaan Auroran sai
raala-alue on 2030-luvulla varattu kokonaan ja tarvittaessa lisäraken
nettu pääkaupunkiseudun psykiatristen potilaiden erityyppisiä palveluja 
varten. 

Tulevaisuudessa psykiatrian kehittäminen painottuu avohoidossa tarjot
tavien hoito- ja kuntoutuspalvelujen saatavuuden lisäämiseen ja niiden 
sisällön monipuolistamiseen. Sairaalatoiminnalle tämä merkitsee jal
kautuvaa ja avohoidon kanssa joustavasti voimavaroja yhdistävää toi
mintaa. Helsingin psykiatrian kehittämiseen tarvitaan lisää kotiin tule
vaa tukea, lisää päivä- ja työtoimintaa sekä lisää palveluasuntoja, mihin 
tarpeeseen viitataan myös Taipaleen aloitteessa. 

Terveyslautakunta ei kannata aloitteen esitystä n. 

Pöytäkirjanote kaupunginhallitukselle. 

Lisätiedot: 
Oksanen Jorma, johtava ylilääkäri, puhelin 31065040 
Saarela Tuula, johtajapsykiatri, puhelin 31042690 

Leena Moisander ---- .. -
pöytäkirjanpitäjä 
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Hallintokeskuksen 2010- 1635 I 329 

LAUSUNTO ALOITTEESTA KYLPYLÄHOTELLlTASOISEN PSYKIAT
RISEN SAIRAALA-ALUEEN LUOMISESTA PÄÄKAUPUNKISEUDULLE 

Talous- ja suunnittelukeskus toteaa, että Pääkaupunkiseudun sairaala
aluevisiotyöryhmän 30.9.2009 jättämän ehdotuksen mukaan nykyisin 
Helsingin psykiatrian käytössä olevaan Auroran sairaalaan keskitetään 
pääkaupunkiseudun psykiatrinen sairaalatoiminta. Työryhmän mukaan 
Auroran alue on miljöönä arkkitehtonisesti kaunis, puistomainen, yhte· 
näinen ja hyväsijaintinen paviljonkisairaala-alue, joka ei laitosmaisena 
ja terapeuttisena soveltuu hyvin pääkaupunkiseudun psykiatristen poti
laiden erityyppisiä palveluja varten. Ehdotuksen mukaan Auroran sai
raala-alue on 2030- luvulla varattu kokonaan ja tarvittaessa lisäraken
nettu pääkaupunkiseudun psykiatristen potilaiden erityyppisiä palveluja 
varten. 

Lisäksi talous- ja suunnittelukeskus toteaa, että tulevaisuudessa psyki
atrian kehittäminen painottuu avohoidossa tarjottavien hoito- ja kuntou
tuspalvelujen saatavuuden lisäämiseen ja niiden sisällön monipuolis
tamiseen. Talous- ja suunnittelukeskuksen näkemyksen mukaan palve
lurakennemuutos ja erikoissairaanhoidon kustannuskehitys huomioiden 
ensisijaista on avohoidon kehittäminen. 

TALO~- JA SUUNNITIELUKESKUS 

///0 k/,

.P ~ 
,,t~/cvL;L~/L---~----., 
.'� Tapio Korhonen Katja Rimpilä 

rahoitusjohtaja erityissuunnitteIija 
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Helsingin kaupunginhallitus on pyytänyt Vantaan kaupungilta lausuntoa aloitteesta. 

Vantaan kaupunki on valmistellut aloitteeseen seuraavan lausunnon: 

Vantaan sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisen kulmakivet ovat asiakaslähtöisyys� 
ja vaikuttavuuteen perustuva priorisointi. Kuntatalouden haasteista huolimatta sosiaali�
ja terveydenhuollon toimiala tulee vastaamaan keskeisiin palveluvelvoitteisiinsa. Toi�
mialan palveluprosessien kehittämisen lähtökohtana tulee olla asiakkaan tarpeet. Pal�
velujen priorisointi perustuu hyvinvointi- ja terveysvaikutustenjatkuvaan arviointiin.� 
Myös asiakkuuskriteerit arvioidaanja päivitetään säännöllisesti.� 

Aloitteessa todetaan helsinkiläisten potilaiden määrän lisääntyneen Kellokosken sai�
raalassa.� 
Aloitteessa todetaan myös, että suurin osa näistä potilaista tulisi toimeen ympärivuoro�
kautisesti valvotuissa palveluasunnoissa.� 

Vantaa omalta osaltaan onkin onnistunut vähentämään yhdessä Peijaksen sairaalan ja� 
Kellokosken sairaalan kanssa tehtävällä yhteistyöllä Kellokosken potilaiden määrää� 
80:sta 50:een vuosien 2007-2010 aikana panostamalla asumispalveluihin, tuettuun� 
asumiseen ja asumissosiaalisen työn kehittämiseen. Potilaan hoitosuunnitelmissa hae�
taan ensisijaisesti mahdollisuutta tuettuun asumiseen. Lisäksi on tavoitteena toteuttaa� 
tehostetun tuen asumisen yksikkö 35 asuntoa (VAV, sijoituspaikka avoin) vuonna� 
2013 ja 60 asuntoa mielenterveyskuntoutujil1e (VAV, sijoituspaikka avoin) vuonna� 
2014. Ratkaisujen tukena on Peijaksen psykiatrian avohuolto, jota on yhteistyössä te�
hostettu. Rakennemuutosta jatketaan edelleen. Muutoksilla pyritään tuottavuuden kas�
vun lisäksi parantamaan toiminnan laatua, vaikuttavuutta sekä optimoimaan palvelujen� 
tuotantotavat.� 

Merkittävimpiä uudistuksia Vantaan avohuollon kehittämiseksi ovat mielenterveys- ja� 
päilidepalveluprosessien kehittäminen, jota varten toimialalla on perustettu Mielenter�
veys- ja päihdepalvelujen tulosyksikkö. Yhtenäinen mielenterveys- ja päilidepalvelu�
prosessi varmistaa asiantuntijoiden integraation toiminnan eri tasoilla. Tavoitteena on,� 
että asiakkaiden palvelujen taso paranee ja että palvelujen piiriin pääsy joustavoittuuja� 

Vantaan kaupunki Asematie 7 Puhelin 09 83911 
Kaupunginkanslia 01300 Vantaa Matkapuhelin 

etunimi.sukunirni@vantaa.fi 

www.vantaa.fi 
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helpottuu. Vantaa koordinoi Kaste-ohjelmaan kuuluvaa Etelä-Suomen mielenterveys
ja päihdepalvelujen kehittämishanketta, jonka vantaalainen osio on nimeltään "Vantaa
laisen hyvä mieli". Hankkeen puitteissa Vantaa kehittää omaa mielenterveys- ja päih
depalveluprosessiaan mm. käynnistämällä matalan kynnyksen Miepä -palvelupisteen. 

Seuraavassa taulukossa on kuluvana vuonna tehdystä Helsinki-Vantaa -selvityksestä 
poimittu taulukko, jossa voidaan todeta Vantaan lähtötilanne vuonna 2008 ennen 
käynnistyneitä uudistuksia. 

Psykiatriset hoitopäivät f 1000 asukasta 
Psykiatrisen esh:n käynnit /1000 asukasta _ 

338 
597 

255 
-~_. 

277 

Päihdehuollon avopalvelujen käynnit /1000 asukasta 432 165------=:..::::......---.~ 

Päihdehuollon asumispalvelujen hoitovrk /1000 asukasta 142 1_8_1 
Päihdehuollon laitoshoidon hoitovrk / 1000 asukasta 128 146 

Taulukko: Päihdehuollon ja psykiatrian ki!3ynnit ja hoitopäivät vuonna 2008 
Helsingissä ja Vantaalla (Sotkanet). 

Sekä Helsingissä että Vantaalla mielenterveys- ja päihdepalve1ujen linjaukset ovat 
Mieli 2009 -ohjelman mukaisia painottaen perusterveydenhuollon, päihdepalvelujenja 
psykiatrisen erikoissairaanhoidon yhteistyötä. Yhteistyö kolmannen sektorin ja alan 
jäIjestöjen kanssa on edelleen lisääntymässä. Mieli 2009 -ohjelmassa painotetaan 
erityisesti asiakkaan aseman vahvistamista, terveyttä edistävää ja ehkäisevää työtä, 
mielenterveys- ja päihdepalvelujen jäIjestämistä mm. perus- ja avopalveluja 
tehostamalla sekä eri ohjauskeinojen kehittämistä. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon talouden kannalta kriittistä on erikoissairaanhoidon kus
tannuskehitys. Sen hallitsemiseksi pääkaupunkiseudun yhteistyöllä HUS:n kanssa on 
ratkaiseva merkitys. Aloite on hyvä esimerkki siitä, miten eri tavoin voidaan käydä 
kuntien kanssa rakentavaa keskustelua palvelurakenneuudistuksesta. 

Vantaan sosiaali- ja terveystoimi toteaa lausuntonaan tehtyyn valtuustoaloitteeseen, 
ettei Vantaan kaupunki näe tarkoituksenmukaisena luoda pääkaupunkiseudun yhteistä 
kylpylähotellitasoa olevaa psykiatrista sairaala-alueetta. Sen sijaan tulisi panostaa edel
leen meneillään olevaan rakennemuutokseen tuetun asumisen ja avohuollon lisäämi
seksi sekä HUS:n sairaalatoiminnan kehittämiseksi tarkoituksenmukaisen hoidon jär
jestämiseksi. Pääkaupunkiseudun kuntien ja HUS:n yhteistyö on tällä hetkellä varsin 
onnistunutta tavoitteen saavuttamiseksi. 

Vantaan kaupunki Asematie 7 Puhelin 09 83911 
Kaupunginkanslia 01300 Vantaa Matkapuhelin 

etunimLsukuniml@vantaa.fi 

www.vantaa.fi 

mailto:etunimLsukuniml@vantaa.fi
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Vantaan maankäytön ja ympäristön toimiala toteaa, ettei sillä ole aloitteeseen lau
suttavaa. 

VANTAAN KAUPUNGINHALLITUS 

/? /'
c:--~?~~ 

Hallintojohtaja Erkki Laakkonen 

Vantaan kaupunki Asematie 7 Puhelin 09 83911 
Kaupunginkanslia 01300 Vantaa Matkapuhelin 

etunimi.sukunlmi@vantaa.fl 

www.vantaa.fl 
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Espoon sosiaali- ja terveystoimen lausunto liittyen Ilkka Taipaleen aloitteeseen 
kylpylähotellitasoisen psykiatrisen sairaala-alueen rakentamiseksi 

Psykiatrinen hoito on muuttunut ja muuttuu edelleen yhä 
avohoitopainotteisemmaksi. Psykiatrisia sairaalapaikkoja 
tarvitaan todennäköisesti jatkossakin, mutta hoidon tulee olla 
tehokkaasti avohoitoon integroitua ja tähdätä nopeaan 
kotiutumiseen. Niille potilaille, jotka eivät selviä itsenäisestä 
asumisesta, tarvitaan asumispalvelupaikkoja. Tämän 
seurauksena sairaalahoitoon joutuu harvempi potilas ja 
hoitojaksot Iyhenevät. Myös sairaaloiden sijainti kaukana 
kotoa on uudessa konseptissa ei-toivottavaa. 

Uudellamaalla on nyt liikaa sairaalakapasiteettia (Tammiharju, 
Kellokoski, Hesperia, Aurora, Jorvi, Peijas) ja sen käyttö osin 
vielä vanhanaikaista. Jos uutta rakennetaan, pitää olla valmius 
luopua vanhasta - sekä tilojen että toimintamallien suhteen. 
Espoon näkökulmasta olisi toivottavaa, että sairaalahoito 
pääsääntöisesti toteutuisi jatkossa pääkaupunkiseudulla, 
mutta sen ei välttämättä tarvitse sijaita kokonaan Espoossa. 
Uuden sairaalan rakentaminen ei ole välttämätöntä tämän 
tavoitteen toteuttamiseksi, myös nykyisten tilojen 
suunnitelmallinen käyttö yhdessä tehostuvan avohoidon 
kanssa riittää. 

Espoo hyödyntää toistaiseksi Jorvin ja Hesperian lisäksi jonkin 
verran Kellokosken sairaalaa. Tammiharjun käytöstä 
luovutaan vuonna 2011 ja samaan aikaan tehostetaan 
yhteistyössä HUS:n kanssa avohoitoa ja kuntoutusta sekä 
lisätään asumispalveluja. Kellokoskella tullee olemaan 
roolinsa ns. vaikeahoitoisten potilaiden hoitopaikkana 
jatkossakin. 
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Tiedoksi 

Yhteystiedot 

Espoossa on myös lähdetty siitä, että sairaala ei ole paikka, 
missä asutaan. Sairaalassa potilas saa hoitoa ja kuntoutusta, 
asumisen tuki räätälöidään asukkaan tarpeen mukaisesti. 

Tuula Heinänen 
terveyspalvelujen johtaja 

Espoon Sosiaali- ja terveyslautakunta 
HUS psykiatrian tulosyksikkö 

Sosiaali- ja terveystoimi 
Terveyspalve lut 
PL 1 
02070 Espoon kaupunki 
Puhelin: (09) 81621 
Faksi: (09) 81622495 
Sähköposti: etunimi.sukunimi@espoo.fi 
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HALL § 211 

Helsingin kaupunginvaltuutettu Ilkka Taipale sekä kahdeksan muuta 
valtuutettua ovat tehneet Helsingin kaupungin valtuustolle seuraavan 
aloitteen: liite 4. Aloitteesta on pyydetty HUS:n hallituksen lausuntoa. 

Päätösesitys� Hallitus päättää esittää lausuntonaan Helsingin kaupunginhallitukselle 
asiasta seuraavaa: 

Nykyinen psykiatrinen sairaalarakenne on toimialan kehityksen historian 
tuote, jonka lähtökohtana on ollut kuntien ja kaupunkien pyrkimykset luoda 
ja pitää naapurikunnista erillään omia hallinnollisia rakenteita. 
Rakennuskanta on seurannut luonnollisesti tätä kehitystä siten, että 
Helsingin kaupungilla on oma aikuispsykiatrinen sairaala somaattisista 
osastoista sovellettuine rakennuksineen ja HUS:lla on (laskutavasta 
riippuen) ainakin kahdeksan - kymmenen erikuntoista ja -tasoista, omalla 
ideologiallaan toimivaa aikuis-, nuoriso- ja vanhuspsykiatrista sairaalaa tai 
erillistä osastoa. Näistä HUS:n sairaaloista on pelkästään HYKS:llä 4-6 
sairaalaa, jotka sijaitsevat osin logistisesti epätarkoituksenmukaisissa 
paikoissa. HYKS:llä on lisäksi joukko lastenpsykiatrisia osastoja. Tällaisen 
järjestelmän ongelmana on osaoptimointi sekä toiminnallinen ja poliittinen 
jännite. 

Yleisesti ottaen, psykiatristen sairaaloiden sijainnista päätettäessä on 
otettava huomioon neljä tavoitetta: a) akuultiosastojen on edullista sijoittua 
verraten lähelle potilaiden asuinalueita, koska moderni akuutlisairaalahoito 
on pitkälti alueellista verkostotyöskentelyä; b) psykiatristen osastojen on 
edullista sijoittua lähelle somaaltista sairaalaa potilaiden mahdollista fyysistä 
samanaikaissairastavuutta silmällä pitäen sekä ideologisista syistä: moderni 
psykiatria pyrkii korostamaan olevansa nyttemmin normaali lääketieteellinen 
ala ja terveydenhuollon erikoissairaanhoidon osa; c) mitä isompi on sairaala 
ja mitä enemmän siinä on osastoja ja yksikköjä, sitä enemmän siinä on 
profilointi- ja synergiamahdollisuuksia ja sitä monipuolisemmiksi 
(potilas keskeisyys) ja tehokkaammiksi (taloudellisuus) palvelut voidaan 
järjestää; d) avohoidon Uoka on lähtökohtaisesti alueellista) ja sairaalan on 
edullista sijoittua lähekkäin, mikä vahvistaa psykiatrian sisäisiä palve
luketjuja heikentämättä - oikein järjestettynä - peruspalvelujen kanssa 
muodostettavia yhteisiä alueellista palveluketjuja. Nämä tavoitteet ovat siis 
keskenään osin ristiriitaisia ia tulevat ratkaisut ovat parasta mahdollista 
tasapainoa tavoitteleva kompromissi. Näistä tavoitteista yksi (b, somaattisen 
sairaalan läheisyys) on toiminnallisesti ja taloudellisesti muita jokseenkin 
vähemmän tärkeä ja mikäli muut tavoitteet toteutuvat, kompromissi on näiltä 
osin mahdollinen. 
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Koska pääkaupunkiseutu on tiiviisti asutettu ja liikenteellisesti hyvin 
järjestetty, HYKS-sairaanhoitoalueen kuuden kunnan (Espoo. Helsinki. 
Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi, Vantaa) koko akuutti- ja pitkälti 
kuntoutussairaalakapasiteetti voisi sijaita yhdessä ainoassa, logistisesti 
keskeisessä paikassa. Silloin potilaiden, omaisten ja yhteistyökumppanien 
pääsy kotoa osastoille ei heikkenisi nykyisestä, vaan keskimäärin jopa 
helpottuisi, lisäämällä samalla asukkaiden tasa-arvoa. Tällaisessa mallissa 
kompromissi koskisi vain somaattisen sairaalan läheisyyttä ja vain kahta sai
raalaa, sekin vain jos uudelle keskitetylle sairaala-alueelle ei löydy 
sijoituspaikkaa somaattisen sairaalan läheisyydestä. 

Aloitteesta 

Aloitteen sisältö koostuu kolmesta pääelementistä: 
1.� Lyhyt katsaus pääkaupunkiseudun psykiatrisen sairaalan ajankohtaisesta 

rakenteesta ja sen osittaisesta epäonnistumisesta. 
2.� Toteama toisaalta Helsingin kaupungin psykiatrisen sairaalakapasiteetin 

nykyisestä riittämättömyydestä ja toisaalta palveluasuntopulasta. 
3.� Ehdotus uuden, kylpylähotellitasoisen mielisairaala-alueen luomisesta ja 

Auroran ja Hesperian sairaalan (nykyisin Psykiatriakeskus) rakennusten 
ottamisesta muuhun käyttöön. 

1)� Aloitteen ensimmäisen elementin väite nykyratkaisujen osittaisesta 
epäonnistumisesta on perusteltu. 

2)� Helsingin kaupungin nykyisin käytössä olevan sairaansijojen 
riittämättömyys on suhteellista. Järjestämällä parempikuntoisille 
potilaille omia asuntoja, vahvistamalla tarvittaessa psykiatrisen 
avohoidon panosta tuetussa asumisessa sekä lisäämällä aloitteen 
tekijän ansiokkaasti mainitsemaa ympärivuorokautisesti valvottua 
palveluasumista, voidaan Helsingin kaupunginkin osalta päästä 
sairaalakapasiteetin valtakunnalliselle keskitasolle. Tästä HUS on jo 
tehnyt Helsingille yksityiskohtaisemman esityksen. 
TOdettakoon vielä, että Kellokosken sairaalassa on tällä hetkellä 
odottamassa vajaat 20 helsinkiläistä potilasta siirtoa kuntoutuskoteihin 
tai palveluasuntoihin. 

3)� Ehdotus uuden yhtenäisen modernin sairaala-alueen luomisesta 
pääkaupunkiseudulle on perusteltua. Vaikka osastohoidot Iyhenevät 
edelleen nykyisistäkin, viettävät psykiatriset potilaat vastaisuudessakin 
sairaalassa enemman aikaa kuin somaattiset potilaat. Näin ollen 
osastojen tulee olla inhimillisen kodikkaita, mutta ehdotus 
kylpylähotellin tasoisista toimitiloista, vaikkakin psykiatristen potilaiden 
kannalta toivottavaa, saattaa osoittautua taloudellisesti liian haasteelli
seksi toteuttaa. 

Riskit ja ratkaisut 

•� Kahden eri organisaation (Helsingin kaupungin ja HYKS:n) 
yhteisomistus ja hallinnon, talouden, henkilöstön ja toimintojen 
soveltaminen samassa rakennuksessa toimivaksi tulisi olemaan erittäin 
haasteellista ja samalla menetettäisiin osa synergiahyötyä. Tämä voi 
tulla esteeksi aloitteen sisältämien sinällään kannatettavien ehdotusten 
toteuttamiseksi, koska ainakin taannoisessa selvityksessä saadun 
käsityksen mukaan merkittävä osa Helsingin kaupungin virkamiehiä 
ja poliitikoita eivät nähneet yhdistymisen ajankohtaiseksi. 
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Päätös 

Ote 

Lisätietoja 

HYKS Olisi valmis käynnistämään uudestaan keskustelun psykiatristen 
organisaatioiden yhdistämisestä, mikäli samanlaista valmiutta IÖy1yisi 
myös Helsingin kaupungilta. 

•� Hankkeen toteutus voi osoittautua kalliiksi. Vaikka kylpylähotellin 
tasoisesta rakentamisesta tingittäisiinkin, logistisesti sopiva paikka 
löy1ynee ainoastaan tietyistä Helsingin kaupungin suhteellisen kalliilta 
alueilta. Toisaalta uuden rakennuksen mahdollistamat toiminnalliset 
hyÖdy1 näkyvät jatkossa edelleen pienenevän sairaansijamäärätarpeen 
ja kasvavan tuottavuuden kautta myös taloudellisina hyötyinä. Hesperian 
ja Auroran sairaalat sijaitsevat arvokkaissa kaupunginosissa, joten 
niiden ottaminen uusiokäyttöön tai myynti lienee verraten riskitöntä, 
mutta asia vaatii lisäselvittelyä ja valmisteluja. Myös HYKS:n muiden 
osastojen jälkikäyttöön oton mahdollisuudet on kartoitettava. 

•� Riittävän tarkka sairaansijamäärän määrittely juuri tällä hetkellä on 
haasteellista, koska pääkaupunkiseudun psykiatrian toiminnalliset 
prosessit ovat paraikaa murroksessa ja painopiste tulee enenevässä 
määrin siirtymään avohoitoon. Nykykäy1äntöjen mukainen laskee ja jopa 
Mieli 2009 suosittelema 0.6 %0 voi osoittautua ylimitoitetuksi, jolloin 
näiden perusteella suu nnittelemana, sairaansijakanta jää liian suureksi 
ja kahlitsee tulevaa kehitystä. Konkreettinen suunnittelu voisi alkaa 
aikaisintaan 2012 ja varsinaisesti toteutua vasta 2018. 

•� Liian nopeasti toteutuva psykiatristen sairaalaosastoien tai tuetun 
asumisen omistusrakennuskannan kasvattaminen pääkaupunkiseudulla 
voisi sitoa ehdotettua kehitystä, joten joustavuuden varmistamiseksi 
lähivuosina on pyrittävä toimimaan nykyrakennuskannan sekä 
tarvittaessa vuokratilojen turvin, kunnes lopulliset päätökset pysty1ään 
tekemään. 

Johtopäätökset 

•� Aloite kohdistuu tärkeään aiheeseen ja sen sisältö on pääosin 
kannatettava. 

•� Aloite sisältää joitakin hallinnollisia, poliittisia ja taloudellisia elementtejä 
ja haasteita, jotka on selvitettävä ja ratkaistava ennen kun lopulliset 
päätökset voidaan tehdä. 

•� HUS/HYKS on valmis aloittamaan keskustelua ja mahdollisesti 
yhteissuunnittelua Helsingin kaupungin kanssa, mikäli kaupungin 
päättäjät näkevät aloitteessa esitettyä kehitystä ainakin joiltakin osin 
kannatettavana. 

Esitys hyväksyttiin. 

Helsingin kaupunginhallitus 

Grigori Joffe, puh. 040 513 6500 
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Pöytäkirjanolteen oikeaksi todistaa: 

Helsingissä 15.12.2010 

4k~Kä~~ 
hallintojohtaja, sihteeri 
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Sosv 2010-773 
Esityslistan asia Sosj/8 

Sosiaalilautakunta päätti antaa asiasta kaupunginhallitukselle seuraa
van sisältöisen lausunnon: 

Ikäihmisten avo- ja laitoshoitoa on kehitetty viime vuosina Helsingissä 
voimakkaasti ja kehittäminen jatkuu edelleen kaupunginvaltuuston stra
tegisten linjausten ja päätösten mukaisesti. Tavoitteena on lähestyä 
valtakunnallista vuoden 2012 tavoitetta eli vähentää hoito- ja hoivapal
velujen laitosvaltaisuutta ja järjestää palvelut siten, että asiakas saa 
kulloinkin tarvitsemansa hoidon ja palvelun samassa paikassa, eikä 
hänen tarvitse siirtyä muualle toimintakyvyn muuttuessa. Palvelut tuo
tetaan kotihoidon avulla, palveluasumisena tai vanhainkotihoitona. Hoi
toketjun eri vaiheissa iäkäs henkilö ja hänen läheisensä voivat vaikut
taa tehtäviin ratkaisuihin. Palveluasumis- tai laitoshoitopaikan tarve ar
vioidaan SAS-prosessissa, jossa yhtenäisiä kriteereitä käyttäen tavoit
teena on asiakkaiden tasapuolinen kohtelu. 

Helsingissä 75 vuotta täyttäneistä oli vuoden 2009 lopussa laitoshoi
dossa 6,4.%. Määrä ylittää valtakunnallisen tavoitteen (= 3 %). Helsin
gin oma laitoshoidon tavoite vuoteen 2011 mennessä on 4,4 %. Palve
luasumisen piirissä vastaavan ikäisiä oli 4,2 %, mikä on vähemmän 
kuin valtakunnallinen tavoite (= 5-6 %). Kotihoidon peittävyys 75 vuotta 
täyttäneiden osalta oli 11,6 %, mikä sekin on vähemmän kuin valtakun
nallinen tavoite (=13-14 %). 

Vuoden 2010 aikana on kotihoidon asiakkaiden määrä lisääntynyt stra
tegian mukaisesti. Syyskuussa terveyskeskuksen kotihoidossa oli 600 
kuukausimaksuasiakasta enemmän kuin viime vuoden vastaavana 
ajankohtana ja heistä 360 oli 75 vuotta täyttäneitä. Kotihoidon peittä-

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Faksi 
PL 7000 Toinen linja 4 A +35893104011 +358931043717 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI 00530 HELSINKI 
sosiaalivirasto@hel.fi www.hel.fi/sosv 
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vyys on siten noussut v. 2010 syyskuuhun mennessä 12,3 %:iin. Näin 
on mahdollistettu kotona asuminen yhä useammalle ikäihmiselle. Koto
na asuvia ohjataan halutessaan käyttämään myös yksityisiä palveluja 
(kuten siivous) ja hakemaan niistä kotitalousvähennys. 

Vuonna 2009 kotihoidon keskimääräinen käyntihinta oli 52 euroa, van
hainkotipaikan vrk-hinta 181 euroa ja pitkäaikaissairaalan vrk-hinta 193 
euroa, joten vasta neljä kotikäyntiä päivässä ylittää kustannuksiltaan 
laitoshoidon kustannukset. Tässä ei ole kuitenkaan otettu huomioon lai
tosinvestointeja. Kotikäynnit ovat erilaisia sisällöltään ja kestoltaan se
kä niihin kuluviita kustannuksiltaan, kuten ovat myös laitoshoidon hoi
tovuorokaudet. Yleensä asiakkaat toivovat voivansa asua edelleen ko
tona ja saada tarvitsemansa avun sinne. Asiakastyytyväisyyskyselyis
sä kotihoidon asiakkaat ovat myös olleet tyytyväisiä saamaansa hoi
toon ja palveluun. 

Ympärivuorokautinen hoitopaikka järjestyy kotihoidon asiakkaalle, kun 
kotihoidon turvin kotona asuminen ei ole enää tarkoituksenmukaista. 
Vuonna 2009 ympärivuorokautisen hoitopaikan sai 208 kotona asuvaa 
vanhusta. Syyskuun 2010 loppuun mennessä 114 kotona asuvaa van
husta on saanut ympärivuorokautisen hoitopaikan. Valtaosa kotona 
ympärivuorokautista paikkaa odottavista vanhuksista saa myös paikan 
1-6 kk:n tavoiteajassa. Odotusajaksi voidaan myös järjestää tilapäinen 
hoitopaikka paikalliselta arviointi- ja kuntoutusosastolta. 

Kaupungin strategian ja tehtyjen päätösten mukaisesti tämän vuoden 
aikana on vähennetty vanhustenkeskusten ja vanhainkotien pitkäai
kaispaikkoja yhteensä noin 260. Lisäksi 115 paikkaa on muunnettu jat
kokuntoutuspaikoiksi. Palveluasumisen ryhmäkotipaikkoja on lisätty, 
joskin se on tapahtunut taloudellisen tilanteen vuoksi suunniteltua hi
taammin. Ryhmäkotipaikkoja on lisätty tänä vuonna 50 paikkaa. Sen li
säksi on tapahtunut rakennemuutosta, kun Kontulan uudet vanhusten
keskuksen paikat (196) muuttuivat ryhmäkodeiksi. Kaikki ostoina hanki
tut palveluasumisen paikat ovat ryhmäkoteja. 

Laitospaikkojen vähentäminen ja vähäinen ryhmäkotipaikkojen lisäämi
nen on ollut ikäihmisten hoitoketjuIle haasteellinen. Kaupunginsairaa
lassa päivittäin ympärivuorokautista hoitopaikkaa odottavien vanhusten 
määrä oli alkuvuonna noin 100, mutta nousi kesällä tasolle 140-150. 
Jonotusajat ympärivuorokautiseen hoitoon ovat pidentyneet. Tällä het
kellä kaupunginsairaalan akuuttiyksiköiden potilaista runsas viidesosa 
on odottajia. Päivystyspoliklinikoilla on syntynyt ruuhkia, koska vanhus
potilaita ei aina pystytä viiveettä siirtämään eteenpäin. Ruuhkan seura
uksena vuodeosastoilla hoidetaan potilaita ylipaikoiJla. HUSista potilaat 
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pääsevät hitaammin kaupunginsairaalaan jatkohoitoon. Tilanne on niin 
potilaiden, omaisten kuin henkilökunnankin kannalta epätyydyttävä. 
Kesällä terveyskeskus osti lisää sairaalapaikkoja helpottaakseen tilan
netta. Syksyllä paikkavähennysten vuoksi pysäytettynä ollutta sisäänot
toa vanhainkoteihin on voitu taas jatkaa. 

Sosiaalilautakunta toteaa, että ikäihmisten hoidon palvelurakenteen 
muuttamisen jatkaminen kaupungin strategian mukaisesti on aiheellis
ta. Samalla on kiinnitettävä huomiota vanhusten ja omaisten riittävään 
neuvontaan ja tukemiseen sekä henkilökunnan työolosuhteisiin ja riittä
vyyteen. 

Terveysvaikutusten arviointi 

Terveysvaikutusten arvioinnin keskeinen näkökulma on se, tukeeko 
sairauksien hoito ja hoiva vanhuksen päivittäistä selviytymistä ja toimin
takykyä. Vanhuksen sairastuessa nopea sairauksien hoito ja siihen liit
tyvä kuntoutus on ensiarvoista. Asiantuntevalla hoidolla, palvelulla ja 
kuntoutuksella sekä ympäristöllä on myönteisiä vaikutuksia vanhusten 
hoivan ja hoidon laatuun sekä heidän hyvinvointiinsa. Vanhusten ja 
heidän omaistensa mukanaolo hoitopäätöksiä tehtäessä on tärkeää. 
Strategian mukainen palvelurakenteen muutos laitosasumisesta palve
luasumisen suuntaan tukee myönteistä kehitystä. 

Pöytäkirjanote kaupunginhallitukselle. 

Lisaliedot:� 
Soini Helena, vanhuslyön kehittämispäallikkö, puhelin 310 46933� 

Anneli Levänen� 
pöytäkirjanpitäjä� 

LIITTEENÄ Läheteasiakirjat 
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LAUSUNTO VANHUSTEN HOITOPAIKKOJEN SÄILYTTÄMISTÄ JA 
LISÄÄMISTÄ KOSKEVASTA VALTUUSTOALOITIEESTA 

Terke 2010-2346 
Esityslistan asia TJA/7 

TJA 
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PL 6000 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI 
terveyskeskus@hel.fi 

Terveyslautakunta päätti antaa aloitteesta seuraavan lausunnon: 

"Ikäihmisten avo- ja laitoshoitoa on kehitetty viime vuosina Helsingissä 
voimakkaasti ja kehittäminen jatkuu edelleen kaupunginvaltuuston stra
tegisten linjausten ja päätösten mukaisesti. Tavoitteena on lähestyä 
valtakunnallista vuoden 2012 tavoitetta eli vähentää hoito- ja hoivapal
velujen laitosvaltaisuutta ja järjestää palvelut siten, että asiakas saa 
kulloinkin tarvitsemansa hoidon ja palvelun samassa paikassa, eikä 
hänen tarvitse siirtyä muualle toimintakyvyn muuttuessa. Palvelut tuo
tetaan kotihoidon avulla, palveluasumisena tai vanhainkotihoitona. Hoi
toketjun eri vaiheissa iäkäs henkilö ja hänen läheisensä voivat vaikut
taa tehtäviin ratkaisuihin. Palveluasumis- tai laitoshoitopaikan tarve ar
vioidaan SAS-prosessissa, jossa yhtenäisten kriteerien avulla pyritään 
asiakkaiden tasapuoliseen kohteluun. 

Helsingissä 75 vuotta täyttäneistä oli vuoden 2009 lopussa laitos
hoidossa 6,4.%. Määrä ylittää valtakunnallisen tavoitteen (= 3 %). Hel
singin oma laitoshoidon tavoite vuoteen 2011 mennessä on 4,4 %. Pal
veluasumisen piirissä vastaavan ikäisiä oli 4,2 %, mikä on vähemmän 
kuin valtakunnallinen tavoite (= 5- 6 %). Kotihoidon peittävyys oli vuo
den 2009 lopussa 75 vuotta täyttäneiden osalta 11,6 %, mikä sekin on 
vähemmän kuin valtakunnallinen tavoite (=13 - 14 %). 

Vuoden 2010 aikana on kotihoidon asiakkaiden määrä lisääntynyt stra
tegian mukaisesti. Syyskuussa terveyskeskuksen kotihoidossa oli 600 
kuukausimaksuasiakasta enemmän kuin viime vuoden vastaavana 
ajankohtana ja heistä 360 oli 75 vuotta täyttäneitä. Kotihoidon peittä
vyys on siten noussut v. 2010 syyskuuhun mennessä 12,3 %:iin. Näin 
on mahdollistettu kotona asuminen yhä useammalle ikäihmiselle. Koto-
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na asuvia ohjataan halutessaan käyttämään myös yksityisiä palveluja 
(kuten siivous) ja hakemaan niistä kotitalousvähennys. 

Vuonna 2009 kotihoidon keskimääräinen käyntihinta oli 52 e, vanhain
kotipaikan vrk-hinta 181 e ja pitkäaikaissairaalan vrk-hinta 193 e, joten 
vasta neljä kotikäyntiä päivässä ylittää kustannuksiltaan laitoshoidon 
kustannukset. Tässä ei ole kuitenkaan otettu huomioon laitosinvestoin
teja. Kotikäynnit ovat erilaisia sisällöltään ja kestoltaan sekä niihin kulu
viIta kustannuksiltaan, kuten ovat myös laitoshoidon hoitovuorokaudet. 
Yleensä asiakkaat toivovat voivansa asua edelleen kotona ja saada 
tarvitsemansa avun sinne. Asiakastyytyväisyyskyselyissä kotihoidon 
asiakkaat ovat myös olleet tyytyväisiä saamaansa hoitoon ja palveluun. 
Ympärivuorokautinen hoitopaikka järjestyy kotihoidon asiakkaalle, kun 
kotihoidon turvin kotona asuminen ei ole enää tarkoituksenmukaista. 
Vuonna 2009 ympärivuorokautisen hoitopaikan sai 208 kotona asuvaa 
vanhusta. Syyskuun 2010 loppuun mennessä 114 kotona asuvaa van
husta on saanut ympärivuorokautisen hoitopaikan. Valtaosa kotona 
ympärivuorokautista paikkaa odottavista vanhuksista saa myös paikan 
1-6 kk:n tavoiteajassa. Odotusajaksi voidaan myös järjestää tilapäinen 
hoitopaikka paikalliselta arviointi- ja kuntoutusosastolta. 

Kaupungin strategian ja tehtyjen päätösten mukaisesti tämän vuoden 
aikana on vähennetty vanhustenkeskusten ja vanhainkotien pitkäai
kaispaikkoja yhteensä noin 260. Lisäksi 115 paikkaa on muunnettu jat
kokuntoutuspaikoiksi. Palveluasumisen ryhmäkotipaikkoja on lisätty, 
joskin se on tapahtunut taloudellisen tilanteen vuoksi suunniteltua hi
taammin. Ryhmäkotipaikkoja on lisätty tänä vuonna 50 paikkaa. Sen li
säksi on tapahtunut rakennemuutosta, kun Kontulan uudet vanhusten
keskuksen paikat (196) muuttuivat ryhmäkodeiksi. Kaikki ostoina hanki
tut palveluasumisen paikat ovat ryhmäkoteja. 

Laitospaikkojen vähentäminen ja vähäinen ryhmäkotipaikkojen lisäämi
nen yhdessä poikkeuksellisen kuuman kesän kanssa on ollut ikäihmis
ten hoitoketjuIle haasteellinen. Kaupunginsairaalassa päivittäin ympäri
vuorokautista hoitopaikkaa odottavien vanhusten määrä oli alkuvuonna 
noin 100, mutta nousi kesällä tasolle 140- 150. Jonotusajat ympärivuo
rokautiseen hoitoon ovat pidentyneet. Tällä hetkellä kaupunginsairaa
lan akuuttiyksiköiden potilaista runsas viidesosa on odottajia. Päivys
tyspoliklinikoilla on syntynyt ruuhkia, koska vanhuspotilaita ei aina pys
tytä viiveettä siirtämään eteenpäin. Ruuhkan seurauksena vuodeosas
toilla hoidetaan potilaita ylipaikoilla. HUSista potilaat pääsevät hitaam
min kaupunginsairaalaan jatkohoitoon. Tilanne on niin potilaiden, 
omaisten kuin henkilökunnankin kannalta epätyydyttävä. Kesällä terve
yskeskus osti lisää sairaalapaikkoja helpottaakseen tilannetta. Syksyllä 
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tilannetta on helpottanut, että paikkavähennysten vuoksi pysäytettynä� 
ollutta sisäänottoa vanhainkoteihin on voitu taas jatkaa. Loppuvuonna� 
tilannetta helpotetaan edelleen lisäämällä palveluasumisen ryhmäkoti�
paikkoja.� 

Kaupunginhallitus päätti 15.11.2010 kehottaa sosiaali- ja terveystointa� 
jatkamaan vanhuspalvelujen rakenneuudistusta tavoitteena tarpeen�
mukainen hoito, omaishoidon, palveluasumisen ja kotisairaanhoidon� 
vahvistaminen sekä laitospainotteisuuden vähentäminen.� 

Terveyslautakunta toteaa, että vanhustenhuollon palvelu rakenteen� 
muutoksessa syntyneiden ongelmien poistamiseksi ja toimivien hoito�
ketjujen aikaansaamiseksi on tärkeää, ettei laitoshoitopaikkoja vähen�
netä ennen kuin niitä korvaavat palvelut on saatu toimimaan ja niitä on� 
vanhusten tarpeisiin nähden riittävästi. Vanhustenhuollon henkilöstön� 
muutoksessa tulee ottaa huomioon valtakunnallisten suositusten mu�
kaiset tavoitteet. Vain riittävien avopalveluiden, palveluasunto- ja van�
hainkotipaikkojen sekä koulutetun henkilöstön avulla voidaan vanhuk�
sille turvata hyvä hoito ja hoiva ja estää negatiiviset terveysvaikutukset.� 

Terveysvaikutusten arviointi� 
Terveysvaikutusten arvioinnin keskeinen näkökulma on se, tukeeko� 
sairauksien hoito ja hoiva vanhuksen päivittäistä selviytymistä ja toimin�
takykyä. Vanhuksen sairastuessa nopea sairauksien hoito ja siihen liit�
tyvä kuntoutus on ensiarvoista. Asiantuntevalla hoidolla, palvelulla ja� 
kuntoutuksella sekä ympäristöllä on myönteisiä vaikutuksia vanhusten� 
hoivan ja hoidon laatuun sekä heidän hyvinvointiinsa. Vanhusten ja� 
heidän omaistensa mukanaolo hoitopäätöksiä tehtäessä on tärkeää.� 
Strategian mukainen palvelurakenteen muutos laitosasumisesta palve�
luasumisen suuntaan tukee myönteistä kehitystä."� 

Pöytäkirjanote kaupunginhallitukselle.� 

Jäsen Autti ehdotti jäsen Kousan kannattamana, että lausunnon toi�
seksi viimeinen kappale, joka kuuluu: Terveyslautakunta toteaa, että� Il 

ikäihmisten hoidon palvelurakenteen muuttamisen jatkaminen kaupun
gin strategian mukaisesti on aiheellista. Samalla on kiinnitettävä huo
miota vanhusten ja omaisten riittävään neuvontaan ja tukemiseen sekä 
henkilökunnan työolosuhteisiin." muutetaan kuulumaan: 
"Terveyslautakunta toteaa, että vanhustenhuollon palvelurakenteen 
muutoksessa syntyneiden ongelmien poistamiseksi ja toimivien hoito
ketjujen aikaansaamiseksi on tärkeää, ettei laitoshoitopaikkoja vähen
netä ennen kuin niitä korvaavat palvelut on saatu toimimaan ja niitä on 
vanhusten tarpeisiin nähden riittävästi. Vanhustenhuollon henkilöstön 
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muutoksessa tulee ottaa huomioon valtakunnallisten suositusten mu
kaiset tavoitteet. Vain riittävien avopalveluiden, palveluasunto- ja van
hainkotipaikkojen sekä koulutetun henkilöstön avulla voidaan vanhuk
sille turvata hyvä holto ja hoiva ja estää negatiiviset terveysvaikutuk
set." 

Äänestyksessä esittelijän ja jäsen Autin ehdotusten välillä todettiin lau
takunnan äänin 5 (Autti, Kousa, Ravela, Nuorteva, Malinen) - 3 (Heista
ro , Muurinen, Snäll) olevan jäsen Autin ehdottamalla tavalla muutetun 
lausunnon kannalla. 

Lisätiedot: 
Backlund Kristina, hoitoketjuylilääkäri, puhelin 050 366 6781 
Soini Helena, kehitt~mispäällikkö, puhelin 310 46933 

Leena Moisander 
pöytäkirjanpitäjä 
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LAUSUNTO ALOITTEESTA PERHEVALMENNUKSESTA YKSIN LASTA� 
ODOTTAVILLE� 

Terke 2010-2457� 
Esityslistan asia TJA/13� 

TJA� Terveyslautakunta päätti antaa aloitteesta seuraavan esittelijän ehdo
tuksen mukaisen lausunnon: 

"Helsingissä moniammatillista perhevalmennusta on kehitetty Lapaset 
perheverkosto-hankkeessa vuosina 2005 - 2008 terveyskeskuksen, 
sosiaaliviraston ja kolmannen sektorin eri toimijoiden yhteistyönä. 
Hankkeessa kehitettiin yhtenäinen, koko kaupungin kattava malli moni
toimijaiselle ja moniammatilliselle perhevalmennukselle. Moniammatilli
nen perhevalmennus on� osa Helsingin varhaisen tuen toimintaa. 

Moniammatillinen perhevalmennus on ryhmämuotoista, vuorovaikutuk
sellista ja voimavaralähtöistä, joka on tarkoitettu ensi kertaa vanhem
miksi tuleville. Perhevalmennuksen perustavoite on vanhemmuuden 
vahvistuminen. Vahvistumista tuetaan tiedon ja käytännön taitojen oh
jaamisella, toiminnallisilla harjoitteilla sekä vertaistuella. Perhevalmen
nusryhmä kokoontuu kahdeksan (8) kertaa. Valmennuksessa on suun
nitellut teema-alueet, mutta sisältöjä räätälöidään myös vanhempien 
toivomusten ja tarpeiden mukaan. 

Perhevalmennuksen yhtenä tavoitteena on lisätä tulevien vanhempien 
vertaistukea ja integroitumista alueellisiin lapsiperheiden palveluihin, ti
loihin ja toimijoihin. Toimintamalli sopii myös erityisryhmille, kuten esim. 
yksin lastaan odottavien äideille, sateenkaariperheille ja kahden kult
tuurin perheille. Ryhmävalmennus antaa mahdollisuuden tuleville äi
deille/vanhemmille tutustua muihin lähialueella asuviin äiteihin/ van
hempiin ja luoda luonnollisia sosiaalisia tukiverkostoja. 

Ruotsinkieliset lasta odottavat ohjataan neuvolasta familjecenterin per
hevalmennukseen, jossa toimitaan samalla mallilla kuin suomenkieli
sessä perhevalmennuksessa. 
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Järjestöt ja yhteistyökumppanit ovat kehittäneet perhevalmennusta eri 
kohderyhmille. Esimerkiksi monikulttuuriyhdistys Familia club ry:n Duo
projekti järjestää kahden kulttuurin perheille vertaisryhmiä sekä perhe
valmennusta. Terveyskeskuksen neuvolatyön ja terveydenedistämisen 
yksiköllä on Familia Club ry:n kanssa yhteistyösopimus, joka mahdollis
taa monikulttuuristen perheiden ohjaamisen perhevalmennukseen Fa
milia club ry:hyn. Duo-projektissa toteutetaan terveyskeskuksen per
hevalmennusmallia ja ryhmiä on eri kielillä. Myös yksin lastaan odotta
via äitejä ohjataan sinne. 

Tyttöjen talo järjestää perhevalmennusryhmiä nuorille lasta odottaville 
äideille. Tyttöjen Talo on Kalliolan Nuorten, Setlementtinuorten liiton ja 
Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksen kumppanuustalo. Terve
yskeskus ostaa Tyttöjen talon eri palveluja lähes 80 000 eurolla vuo
dessa. 

Ihmissuhdetyö ry:n Vanhemmuuden keskus järjestää äiti-vauva-ryhmiä, 
jossa tuetaan mm. yksin lastaan odottavien äitien kasvua vanhemmuu
teen. Äiti-vauva-ryhmä alkaa raskauden alkuvaiheessa ja jatkuu vau
van syntymän jälkeen äitien ja vauvojen vertaisryhmätapaamisina. 
Ryhmiin otetaan kerralla 6-8 äitiä. 

Pienperheyhdistys ry:n kumppani Tuike on tukiryhmä yksin lastaan 
odottaville ja se järjestää pääkaupunkiseudulla Tuike-valmennusta. 
Pieni ryhmä yksin lastaan odottavia äitejä kokoontuu ohjaajan johdolla 
neljänä kertana keskustelemaan lapsen syntymään liittyvistä asioista. 
Terveyskeskuksen neuvoloiden terveydenhoitajat kertovat yksihuoltajil
le Tuike-ryhmästä, jossa on myös lapsen syntymän jälkeen mahdolli
suus vertaisryhmiin. Tuike-ryhmän valmennus on siis luonteeltaan alu
eellista perhevalmennusta täydentävää toimintaa. 

Terveyslautakunta pitää tärkeänä, että kaikkien odottavien äitien ja 
perheiden, myös yksin lastaan odottavien äitien, yksilölliset tarpeet ote
taan mahdollisuuksien mukaan huomioon sekä neuvolavastaanotoilla 
että perhevalmennuksessa. Perheva!mennus toimii lähialueperiaatteel
la. Alueellista moniammatillista perhevalmennusta tuetaan yhteistyö
kumppaneiden eritysryhmillä. Neuvoloissa kerrotaan, minkälaista alu
eellista perhevalmennusta täydentävää valmennusta järjestetään eri 
kohderyhmille Helsingissä ja tarvittaessa kannustetaan hakeutumaan 
ryhmiin. Alueellista perhevalmennusta kehitettäessä pyritään jatkossa 
huomioimaan entistä herkemmin eritysryhmien tarpeet. 
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Terveysvaikutusten arviointi 
Lasta odottavat perheet ovat erilaisia; on perheitä, joihin kuuluu äiti ja 
isä tai vain äiti tai perheet voivat olla sateenkaariperheitä. Yksin lastaan 
odottava äiti tarvitsee erityistä tukea ja kannustusta ja myös monenlais
ta asiatietoa. Perherakenteen erilaisuus huomioidaan äitiysneuvola
työssä ja perhevalmennuksessa. Äitiysneuvolatyön ja perhevalmen
nuksen tehtävänä on seurata raskauden turvallista etenemistä, valmis
taa odottavaa äitiä/perhettä synnykseen ja syntyvän lapsen hoitoon se
kä tukea vanhemmuuteen kasvamisessa. Perhevalmennusmalli on 
laadittu sellaiseksi, että se sopii kaikille ensimmäistä lastaan odottaville 
äideille/perheille ja että sen kautta voi tutustua alueellisiin lapsiperhei
den palveluihin, tiloihin ja toimijoihin. Julkista perhevalmennusta tue
taan yhteistyökumppaneiden eritysryhmillä. Tärkeää on, että yksin las
taan odottava äiti kokee turvallisuutta ja tukea terveyden- ja sosiaali
huollon toimijoiden taholta, eikä koe jäävänsä yksin." 

Pöytäkirjanote kaupunginhallitukselle. 

Lis~tiedot: 

Kupiainen Marketta, hallintoylihoitaja, puhelin 31042348 

Leena Moisander 
pöytäkirjanpitäjä 
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LAUSUNTO KAUPUNGINHALLITUKSELLE VALTUUTETTU TARJA� 
TENKULAN YM. ALOITIEESTA KEHITTÄÄ MONIAMMATILLINEN� 
PERHEVALMENNUS YKSIN LASTAAN ODOTIAVILLE ÄIDEILLE� 

Sosv 2010-823� 
Esityslistan asia Sosj/4� 

Sosiaalilautakunta päätti antaa asiasta kaupunginhallitukselle seuraa
van sisältöisen lausunnon: 

Moniammatillista perhevalmennusta Helsingissä kehitettiin Lapaset 
perheverkosto-ha nkkeessa vu osina 2005-2008 sosiaaJiviraston, terve
yskeskuksen ja kolmannen sektorin eri toimijoiden yhteistyönä. Hank
keessa kehitettiin yhtenäinen, koko kaupungin kattava malli monitoimi
jaiselle ja moniammatilliselle perhevalmennukselle. Moniammatillinen 
perhevalmennus on osa Helsingin varhaisen tuen toimintaa. Vuosittain 
ryhmiä käynnistyy noin 240 - 250. 

Moniammatillinen perhevalmennus on ryhmämuotoista, vuorovaikutuk
sellista ja voimavaralähtöistä, ja se on tarkoitettu ensi kertaa vanhem
miksi tuleville äideille ja isille. Perhevalmennuksen perustavoite on 
vanhemmuuden vahvistuminen. Vahvistumista tuetaan tiedon ja taidon 
herättelyllä, toiminnallisilla harjoitteilla sekä vertaistuella. Perhevalmen
nusryhmä kokoontuu kahdeksan (8) kertaa. Valmennuksessa on suun
nitellut teema-alueet, mutta sisältöjä räätälöidään myös vanhempien 
toivomusten ja tarpeiden mukaan. 

Perhevalmennuksen yhtenä tavoitteena on lisätä tulevien vanhempien 
vertaistukea ja integroitumista alueellisiin lapsiperheiden palveluihin, ti
loihin ja toimijoihin. Ryhmävalmennus antaa mahdollisuuden tuleville 
vanhemmille tutustua muihin lähialueella asuviin vanhempiin ja luoda 
luonnollisia sosiaalisia tukiverkostoja perheiden ympärille. Alueellista 
perhevalmennusta tarjotaan kaikille alueen odottaville äideille ja heidän 
puolisoilleen. Erityisryhmien, mm. yksin lastaan odottavien äitien, sa
teenkaariperheiden, kahden kulttuurin perheiden jne. määrä jakaantuu 
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eri puolille Helsinkiä, jolloin alueellisissa rakenteissa on vaikea toteut
taa erillisiä valmennusryhmiä tietylle kohderyhmälIe. 

Eri järjestöt ja yhteistyökumppanit ovat kehittäneet perhevalmennusta 
eri kohderyhmille. Esimerkiksi monikulttuuriyhdistys Familia club ry:n 
Duo-projekti järjestää kahden kulttuurin perheille vertaisryhmiä sekä 
perhevalmennusta ja Tyttöjen talo järjestää perhevalmennusryhmiä 
nuorille lasta odottaville äideille. 

Ihmissuhdetyö ry on mallintanut yksin lastaan odottavien perhevalmen
nusta. Perhevalmennusryhmä alkaa raskauden alkuvaiheessa ja jatkuu 
vauvan syntymän jälkeen äitien ja vauvojen vertaisryhmätapaamisina. 
Perhevalmennusryhmiin otetaan kerralla 6-8 äitiä. Pienperheyhdistys 
ry:n kumppani Tuike (ryhmä yksin lastaan odottaville) järjestää pää
kaupunkiseudulla vertaisryhmätoimintaa yksin lastaan odottaville. 

Sosiaalilautakunta pitää tärkeänä, että neuvoloissa tunnetaan, mitä eri 
kohderyhmille tarjolla olevaa alueellista perhevalmennusta täydentävää 
valmennusta Helsingissä järjestetään ja osaa neuvoa raskaana olevia 
äitejä ja/tai vanhempia halutessaan hakeutumaan ryhmiin. 

Terveysvaikutusten arviointi 

Alueellinen, kaikille raskaana oleville äideille ja heidän puolisoilleen 
kohdennettu perhevalmennus on vanhemmuuden ennalta ehkäisevää 
tukea ja tarjoaa perheille mahdollisuuden kiinnittyä ja integroitua alueel
lisiin palveluihin. 

Yksin lastaan odottavien ohjaaminen alueellisen perhevalmennusryh
män lisäksi täydentäviin valmennusryhmiin lisää heidän saamaansa 
vertaistukea sekä henkistä, sosiaalista ja tiedollista tukea vanhemmuu
teen. 

Pöytäkirjanote kaupunginhallitukselle. 

Lisätiedot:� 
Kahila Maria, kehittämiskonsultti, puhelin 31043087� 

Anneli Levänen 
pöytäkirjanpitäjä 

L1ITIEENÄ Läheteasiakirjat 
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LAUSUNTO ALOITIEESTA TERVEYDENHUOLLON PUHELINNEU
VONNAN OTIAMISESTA KAUPUNGIN OMAKSI TOIMINNAKSI 

Terke 2010-2583 
Esityslistan asia TJN14 

TJA� Terveyslautakunta päätti antaa aloitteesta seuraavan, esittelijän ehdo
tuksen mukaisen lausunnon: 

UTerveyskeskuksen terveyspalvelujen neuvonta (09-10023) on antanut 
helsinkiläisille terveydenhuollon neuvontapalveluja, yleistä ja yksilöllistä 
terveysneuvontaa ja hoidon tarpeen arviointia sekä välittänyt lääkäreitä 
kotikäynneille 1950 -luvulta lähtien. Vuonna 2002 valtuusto päätti ter
veyslautakunnan esityksestä toiminnan ulkoistamisesta yhteisenä ke
hittämisprojektina pääkaupunkiseudun kuntien ja HUS:in kanssa (Hel
sinki, Espoo, Vantaa, HUS). 

Vuodesta 2004 alkaen vuonna 2002 järjestetyn tarjouskilpailun perus
teella ulkopuolinen palveluntuottaja on tuottanut neuvontapalvelut pää
kaupunkiseudun kunnille (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Kirk
konummi ja Kerava sekä HUS/Hyks sairaanhoitoalue). Palveluntuotta
jana toimi Mawell Oy vuosina 12/2003 - 2007 ja toisen kilpailutuskier
roksen perusteella aikana 3.1.2008 - 7.10.2010 Medineuvo Oy. Toi
minta kilpailutettiin kesällä 2010 kolmannen kerran, koska Medineuvo 
Oy ilmoitti toukokuussa, ettei se ole halukas jatkamaan palvelun tuot
tamista sopimukseen sisältyvää optiovuotta. Medineuvo Oy:llä oli vai
keuksia palvelun tuottamisessa jo kesän 2010 aikana, jolloin vastaus
prosentit laskivat jopa lähelle 60 prosenttia. 

Terveyslautakunta päätti tarjouskilpailun perusteella neuvontapalvelun 
hankinnasta esityksen mukaisesti 7.9.2010 ja muut tilaajat syyskuun 
alkupuolella siten, että päätös toimitettiin tarjoajille 23.9.2010. Palvelun
tuottajaksi valittiin Mawell Oy, joka oli hyvä yhteistyökumppani ensim
mäisen sopimuskauden ajan. 
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Tehdessään hankintapäätöksen 7.9.2010 Helsingin terveyslautakunta 
samalla kehotti terveyskeskusta arvioimaan terveydenhuollon neuvon
tapalvelun tuottamisen mahdollisuudet omana toimintana ja antamaan 
siitä selvityksen terveyslautakunnalle hyvissä ajoin ennen sopimuskau
den päättymistä 31.12.2013. 

Medineuvon Oy:n haettua itsensä konkurssiin 29.9.2010 tilaajat selvitti
vät nopeasti valitun palveluntuottajan (Mawell Oy) mahdollisuutta ottaa 
toiminta haltuun jo ennen suunniteltua haltuunottoa 1.1.2011 alkaen, 
koska konkurssipesä takasi vain kaksi viikkoa toiminta-aikaa ennen ko
ko toiminnan päättymistä. Toiminnan ottaminen omaksi toiminnaksi 
tuolla aikataululla olisi ollut täysin mahdotonta. Alkuvuonna 2010 arvioi
tiin oman toiminnan suunnittelun, hankintojen, rekrytoinnin ja prosessin 
haltuun oton vievän vajaan vuoden. Tästä syystä kaikki tilaajat yksimie
lisesti päätyivät tekemään toiminnasta suorahankintapäätöksen ajalle 
7.10. - 31.12.2010 jo aiemmin valitun palveluntuottajan Mawell Oy:n 
kanssa ja samalla allekirjoitettiin sopimukset uudelle sopimuskaudelle 
1.1.2011 - 31.12.2013. 

Tällä hetkellä palvelu tuotetaan olosuhteet huomioon ottaen kohtuulli
sella palvelutasolla vastausprosentin ollessa lähes 80 %. Palvelutaso 
paranee koko ajan, kun palveluntuottaja on saanut rekrytoitua vakinais
ta henkilökuntaa ja heitä koulutetaan yhteistyössä tilaajien kanssa. Pal
veluntuottajan kanssa tullaan tekemään toiminnan kehittämistyötä si
ten, että palvelu mahdollisimman hyvin ja tarkoituksenmukaisin keinoin 
palvelee pääkaupunkiseudun asukkaita terveydenhuollon neuvontapal
veluissa ja hoidon tarpeen arvioinnissa. 

Osana terveyspalvelujen neuvontaa toimii päivystysluontoisten lääkärin 
kotikäyntien välitys helsinkiläisille. Myös tämä palvelu ostetaan ulko
puoliselta tuottajalta ja voimassa oleva sopimus päättyy 31.3.2013. 
Tämän sopimuksen päättyessä arvioidaan tarkoituksenmukainen pal
velun järjestämistapa. 

Terveyslautakunnan päätöksen mukaisesti terveyskeskus arvioi ter
veydenhuollon neuvontapalvelun tuottamisen mahdollisuudet omana 
toimintana ja antaa siitä selvityksen terveyslautakunnalle hyvissä ajoin 
ennen sopimuskauden päättymistä 31.12.2013." 

Pöytäkirjanote kaupunginhallitukselle. 

Lis~tiedot: 

Thoden Annikki, projektipäällikkö, puhelin 310 42610 
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Leena Moisander 
pöytäkirjanpitäjä 
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LAUSUNTO KAUPUNGINHALLITUKSELLE VALTUUTETTU PÄIVI LIP
POSEN VALTUUSTOALOlTIEESTA, JOKA KOSKEE VANHUKSILLE 
SUUNNATTUJEN LIIKUNTAMAHDOLLISUUKSIEN KEHITTÄMISTÄ 

Sosv 2010-822 
Esityslistan asia Sosj/9 

Sosiaalilautakunta päätti antaa aloitteesta kaupunginhallitukselle seu
raavan sisältöisen lausunnon: 

Kotona asuvien ikäihmisten liikuntamahdoUisuudet ja sosiaaliset kon
taktit ovat tärkeitä hyvinvoinnin ja toimintakyvyn osatekijöitä. 

Liikunnan ja sen mahdollisuuksien lisäämiseen on kiinnitetty viime vuo
sina paljon huomiota sosiaaliviraston vanhuspalveluissa, jotka palvele
vat kotona asuvia ikäihmisiä. Päivätoiminnan asiakkaille tehdään liikun
tasuunnitelmat. Palvelukeskusten kuntosalitoimintaa on lisätty. Kun
tosaleja on tällä hetkellä kaikissa palvelukeskuksissa ja ne ovat tiiviissä 
käytössä. Virkistyskeskuksissa, joissa ei ole kuntosalia, järjestetään oh
jattua liikuntaa. Kuntosali- ja ryhmä liikuntaa on palvelu- ja virkistyskes
kuksissa harrastettu 1.1.-30.9.2010 seuraavasti: 3 900 kuntosalikäyn
tiä ja 8400 Jiikuntaryhmäkäyntiä. Palvelukeskusten liikuntapalveluja li
sätään. Vuonna 2011 valmistuu Syystien palvelukeskukseen kuntosali 
ja liikuntasali. Myös hoitojakson jälkeen kotiutuneita ikä ihmisiä tuetaan 
liikkumaan. Kustaankartanon vanhustenkeskuksessa on Innokusti
hankkeessa luotu toimintamalli, jonka avulla toipilasvaiheessa olevia 
autetaan kuntoutumaan vuorovaikutteisen lV:n avulla. 

Sosiaalivirasto edistää ikäihmisten liikkumista yhteistyössä liikuntavi
raston, terveyskeskuksen, HSL:n ja kolmannen sektorin toimijoiden 
kanssa. Yhteistyö ikäihmisten liikkumisen tukemiseksi on viime vuosina 
tiivistynyt ja monipuolistunut ja meneillään on useita ikäihmisten liikun
taa edistäviä kehittämishankkeita. 

Helsingissä on tehty sosiaali-, terveys- ja liikuntaviraston yhteistyönä 
senioriliikunnan kehittämisohjelma vuosille 2006 - 2010. Senioriliikun-
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LIITTEENÄ� 

taa varten on saatu päätoiminen työntekijä liikuntavirastoon. Osana ke�
hittämisohjelmaa on mm. lisätty ikäihmisten liikuntaneuvontaa ja liikun�
tamahdollisuuksia.� 

Liikuntakaveritoiminnan tarkoituksena on etsiä vapaaehtoisia liikunta�
kavereita kotona asuvan iäkkään ulkona liikkumisen tueksi.� 
Toimintaa järjestävät yhteistyössä liikuntavirasto, sosiaalivirasto, terve�
yskeskus. Liikuntakaveritoimintaa kehitetään ja sitä vahvistetaan osana� 
vapaaehtoistoimintaa.� 

Sosiaaliviraston, terveyskeskuksen ja liikuntaviraston yhteisessä pro�
jektissa on järjestetty liikuntaryhmiä ja kuljetuksia niihin kotihoidon ja� 
omaishoidon huonokuntoisille asiakkaille. Toimintaan on osallistunut� 
136 ikäihmistä.� 

Käpylässä toteutetussa Neljän sukupolven leikkipuistohankkeessa on� 
kehitetty yhteistoimintamallia, jossa leikkipuiston toimintaa monipuolis�
tetaan ja tarjotaan liikunnan ja yhdessäolon mahdollisuuksia myös ikä�
ihmisille. Hankkeen kokemuksia levitetään ja tarjotaan yhteistoiminta�
maIlia myös muille alueille.� 

Myös terveyskeskuksen kotihoito tekee asiakkaidensa kanssa liikku�
missopimuksen arkiliikkumisen ja liikuntaharjoittelun tukemiseksi.� 

Sosiaalivirasto jatkaa yhteistyötä muiden hallintokuntien ja muiden toi�
mijoiden kanssa kotona asuvien ikäihmisten liikuntamahdollisuuksien� 
edistämiseksi.� 

Pöytäkirjanote kaupunginhallitukselle.� 

Lisätiedot:� 
Paulig Outi, kehittämiskonsultti, puhelin 31043580� 

Anneli Levänen 
pöytäkirjanpitäjä 

Läheteasiakirjat 
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KAUPUNGINHALLITUKSELLE ANNETTAVA LAUSUNTO VALTUU
TETIU PÄIVI LIPPOSEN ALOITIEESTA, JOKA KOSKEE VANHUKSIL
LE SUUNNATIUJEN LIIKUNTAPALVELUJEN KEHITIÄMISTÄ LIIKUN
TAVIRASTON JA SOSIAALIVIRASTON YHTEISTYÖNÄ 

Lilk 2010-365 
Esityslistan asia L10S/1 

Lautakunta päätti antaa esittelijän esityksen mukaisen lausunnon. 

Liikuntavirasto on toteuttanut yhteistyössä sosiaaliviraston ja terveys
keskuksen kanssa Senioriliikunnan kehittämishanketta vuosina 2006
2010. Hankkeen tavoitteena on ollut helsinkiläisten ikääntyneiden lii
kuntamahdollisuuksien ja aktiivisuuden edistäminen. Hanke on sisältä
nyt sekä ennalta ehkäiseviä että korjaavia toimenpiteitä ikääntyneiden 
toiminta- ja liikkumiskyvyn sekä omatoimisuuden säilyttämiseksi. 

Hankkeen toimenpiteillä on edistetty ikääntyneiden liikuntapalveluja 
viime vuosina merkittävästi. Toimintaa on kehitetty mm. seuraavilla to
teutuneilla toimenpiteillä. 

- Sosiaali- ja terveystoimen henkilöstölle on järjestetty liikuntakoulutus
ta arkiliikkumista ja liikuntaharjoittelua tukevaan työskentelytapaan se
kä liikunnanohjaukseen. Sosiaaliviraston henkilökunnasta koulutettiin 
85 henkilöä vuosien 2006-2007 aikana. Terveyskeskuksen kotihoidon 
henkilöstöstä on koulutettu 240 henkilöä vuoden 2010 loppuun men
nessä. Tavoitteena on tulevina vuosina kouluttaa koko Helsingin koti
hoidon henkilöstö. 

- Liikuntamahdollisuuksia on lisätty järjestämällä omaishoitoperheiden 
liikuntaryhmiä sekä toimintakykyryhmiä kotihoidon ja omaishoidon asi
akkaille. Omaishoitoperheiden liikuntaryhmiä on järjestetty vuodesta 
2006 alkaen. Toiminnassa sekä omaishoitaja että omaishoidettava voi
vat osallistua samanaikaiseen ohjattuun liikuntaryhmään. Toimintaky
kyryhmiä on järjestetty syksystä 2009 lähtien. Ryhmiä järjestetään 16 
eri puolella kaupunkia. Asiakkaita ryhmissä on 128 ja heidät kuljetetaan 
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liikuntaryhmiin ja ryhmistä kotiin taksikuljetuksin. Kuljetuskustannukset 
maksetaan terveyskeskuksen ja sosiaaliviraston budjeteista. 

-Iäkkäiden liikuntamahdollisuuksia on lisätty järjestämällä Seniorisäpi
nät tapahtumia Myllypuron Liikuntamyllyssä, Maunulan liikuntahallissa 
ja Kampin liikuntakeskuksessa. Tapahtumien tarkoituksena on aktivoi
da helsinkiläisiä ikääntyneitä liikkumaan, tutustuttaa erilaisiin liikunta
muotoihin ja totuttaa heitä säännölliseen liikuntaan. Viikoittain tapahtu
missa on liikkunut 100--500 ikääntynyttä liikkujaa. Ulkoliikuntaan ikään
tyneitä on pyritty aktivoimaan erilaisten kävelytapahtuminen kautta. Ci
tysuunnistus tapahtumaa on toteutettu vuosina 2006-2010. Lisäksi 
muita kävelytapahtumia on järjestetty vuosittain mm. Valtakunnallisena 
iäkkäiden ulkoilupäivänä. 

- Liikuntaneuvonta käynnistettiJn vuonna 2007. Liikuntaneuvonnassa on 
mahdollista saada henkilökohtaista opastusta omaehtoisen liikuntahar
rastuksen aloittamiseen tai sopivan liikuntaryhmän löytämiseen. liikun
taneuvontaa toteutetaan viidellä terveysasemalla, kahdessa liikuntalai
toksessa ja yhdessä palvelukeskuksessa. Terveystoimen aloitteesta on 
terveysasemille ja sosiaaliviraston palvelukeskuksiin toteutettu ITE
pisteitä, joista saa tietoa kansansairauksien riskitekijöistä, ennaltaeh
käisystä ja hoidosta sekä alueen liikuntamahdollisuuksista. 

- Toimintakyvyltään heikentyneiden kotona asuvien ikääntyneiden liik
kumisen tueksi on koulutettu vapaaehtoisia liikuntakavereita. Liikunta
kaverin tehtävänä on kannustaa ja rohkaista ikääntynyttä ulkona liik
kumiseen sekä liikkua yhdessä ikääntyneen kanssa. Liikuntakavereiksi 
on koulutettu 82 henkilöä. Vapaaehtoisten vertaisohjaajien koulutus 
käynnistyi syksyllä 2008. Vertaisohjaajiksi on koulutettu 53 henkilöä. 
Vapaaehtoiset vertaisohjaajat ohjaavat liikuntaryhmiä mm. eläkeläisyh
distyksissä sekä palvelukeskuksissa. 

-Ikääntyvän ihmisen kykyä pärjätä yksin kotona on pyritty tukemaan 
myös siten, että kaikkien Helsingin kaupungin kotihoidon asiakkaiden 
kanssa tehdään kirjallinen liikkumissopimus, jossa sovitaan säännölli
sestä kotiharjoittelusta, ulkoilusta tai mahdollisesta osallistumisesta 
ryhmäliikuntaan. 

Liikuntavirasto järjestää ikääntyneiden ohjattua kuntosaliharjoittelua 
kahdeksalla liikuntaviraston hallinnoimalla kuntosalilla: Itä keskuksessa , 
Kontulassa, Käpylinnassa, Liikuntamyllyssä, Maunulassa, Oulunkyläs
sä, Pirkkolassa ja Yrjönkadulla. Liikuntaviraston lähiöIiikunta tarjoaa oh
jattua kuntosaliharjoittelua senioreille myös Jakomäen ja Puistolan pal
velutaloissa sekä Miljan palvelutalossa Latokartanossa. Sosiaalivirasto 
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järjestää ohjattua kuntosaliharjoittelua ikääntyneille kahdeksassa eri 
toim ipisteessä. 

Liikuntavirastolla on 14 kuntosalia eri puolilla kaupunkia. Kuntosalitoi
mintaa on pyritty kehittämään syksystä 2009 alkaen, jolloin ohjattujen 
ryhmien tilalle asiakkaille on tarjottu mahdollisuus käyttää kuntosaleja 
aiempaa laajemmin omaehtoiseen harjoitteluun. Tavoitteena on saada 
uusia ikääntyviä kuntosaliasiakkaita kaupungin salien käyttäjiksi. Se
niori-ikäisille on otettu käyttöön omia kuntosaliaikoja, jolla pyritään ma
daltamaan kynnystä omaehtoiseen kuntosaliharjoitteluun. 

Kaupungin tarjoamista liikuntapalveluista osa on maksutonta (esim. lii
kuntaneuvonta, palvelutalojen kuntosalit, liikuntatapahtumat), osasta 
peritään pieni korvaus (esim. Seniorisäpinät 1,5 euroa /kerta) tai osa on 
kaupungin voimakkaasti subventoimia (uinti, ohjatut liikuntapalvelut, 
ku ntosal iharjoittelu). 

Liikuntavirasto on kehittänyt vuodesta 2006 lähtien ikääntyneiden lii
kuntapalveluja yhdessä sosiaaliviraston ja terveyskeskuksen sekä mui
den toimijoiden kanssa. Senioriliikunnan kehittämishanke päättyy vuo
den 2010 loppuun. Virastojen yhteisenä tavoitteena on jatkaa ja lisätä 
yhteistyötä. Toiminnan jatkon ja yhteistyön turvaamiseksi liikuntalauta
kunta on esittänyt vuoden 2011 talousarvioon senioriliikunnan suunnit
telijan toimen vakinaistamista ja toiminnan vakiinnuttamista osaksi lii
kuntaviraston toimintaa. 

Pöytäkirjanote kaupungihallitukselle (hallintokeskus / kirjaamo, PL 1). 

Postitettu 2.12.2010 

Lisätiedot: 
Loikkanen-Jormakka Tarja, osastopäällikkö, puhelin 31087500 
Ekman Minna, projektityöntekijä, puhelin 31087932 

Martti Tenho 
pöytäkirjanpitäjä 
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LAUSUNTO KAUPUNGINHALLITUKSELLE VALTUUTETIUJEN JULIA 
VIRKKUSEN JA SANNA VESIKANSAN YM. VALTUUSTOALOITIEES
TA KOSKIEN PAREMPAA TIEDOTIAMISTA KOULULAISTEN ILTA
PÄIVÄTOIMINNAN PAIKKOJA JAETIAESSA 

Opev 2010-1220 
Esityslistan asia OTJ/8 

Opetuslautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lau
sunnon: 

Perusopetuslain 48 b §:n mukaan kunta päättää perusopetuslain mu
kaisen iltapäivätoiminnan järjestämisestä ja laajuudesta. Iltapäivätoi
mintaan pääsy ei ole lapselle subjektiivinen oikeus. Jos kunta järjestää 
perusopetuslain mukaista iltapäivätoimintaa, tulee sitä tarjota kunnassa 
toimivien koulujen ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä 
muiden vuosiluokkien osalta 17 §:n 2 momentissa tarkoitetuille oppilail
le kunnan päättämässä laajuudessa. 

Perusopetuslain 48 b §:n 2 momentin mukaan iltapäivätoimintaan tulee 
hakea kunnan edellyttämällä tavalla. Kunnan tulee etukäteen ilmoittaa 
aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämispaikoista, toiminnan alkamis- ja 
päättymisajankohdasta sekä siitä, miten sen järjestämään iltapäivätoi
mintaan haetaan. Otettaessa lapsia iltapäivätoimintaan heihin on sovel
lettava yhdenvertaisia valintaperusteita. 

Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto on 27.2.2007 (§ 15) päättä
nyt osana toimintasuunnitelmaa iltapäivätoimintaan ottamisen perus
teista. Ko. toimintaan pyritään ensisijaisesti sijoittamaan 1. luokan oppi
laat ja erityisoppilaat. Perusteiden pohjalta arvioitujen samanarvoisten 
hakemusten kesken voidaan suorittaa arvonta, jos määräajassa saa
puneita hakemuksia on enemmän kuin tarjottavia paikkoja. 

Helsingissä perusopetuslain mukaisen iltapäivätoiminnan kohderyhmä 
on noin 14000 oppilasta. Toimintaan haetaan keväällä keskitetyn ha
kuajan puitteissa. Hakuaika alkaa kouluunilmoittautumispäivänä ja kes-
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tää huhtikuun loppuun. Hakuajan pituudessa on huomioitu, että erityis
opetusta tarvitsevien oppilaiden koulupaikkaa koskevat päätökset saa
daan vaimisteitua ennen iltapäivätoiminnan haun päättymistä. 

Hakijoiden määrä on vuosi vuodelta lisääntynyt tasaisesti. Lukuvuonna 
2010-2011 on toiminnassa mukana noin 4050 oppilasta.. Ah,J~elli~ta 

tarpeen ja tarjonnan tasapainoa pyritään edistämään selvittämällä kou
lutulokkaiden määrä sekä palveluohjaamalla huoltajia päivähoidossa, 
jotta nämä saavat tietoa tarjolla olevista iltapäivätoiminnan palveluista. 
Alueiden välillä on eroa paikkamäärissä. Suunnittelun pohjana ovat 
koulujen oppilasmäärät, aikaisempien vuosien hakijoiden määrät, pää
tetyt paikat ja paikkaperutukset. Hakijoiden määrä vaihtelee suuresti 
alueittain ja vuosittain ja siksi on haasteellista määrittää al~eille suun
nattavia resursseja. 

Opetusvirasto pitää erittäin tärkeänä, että alueellisesti noudatetaan yh:
denvertaisia valintaperusteita. Tästä johtuen kaikki ryhmäkohtaiset ~Iu
eelliset valintaesitykset kootaan opetusvirastoon, jossa ne vielä tarkas
tetaan ennen päätöksentekoa. Kaikille paikkaa hakeneille ~i k~upunki 

nykyisessä taloudellisessa tilanteessa pysty osoittamaan perusop~tus
lain mukaista iltapäivätoiminnan paikkaa. Keväällä 2010 noin 500 oppi
lasta sai kielteisen päätöksen. Näistä 2. vuosiluokan oppilaita oli 90 %. 
Toisin kuin valtuustoaloitteessa todetaan, oikaisuvaati,rnuksille ei ollut 
tyypillistä se, että ilman paikkaa jääneet perheet kokivat Qlleensa hUQ
nosti tai virheellisesti informoituja toimintaan hakemise~~a ja mm. ker
hojen toiminta-ajoista. Suurin osa oikaisuvaatimuksista tehtiin siksi, että 
lapsi ei saanut iltapäivätoiminnan paikkaa. 

Opetusvirasto vastaa iltapäivätoiminnan keskitetystä tiedottamisesta. 
Keväällä 2010 sanomalehti-ilmoituksessa tiedotettiin toimintaan hake
misesta kouluunilmoittautumisen yhteydessä. Kaupungin iltapäivätoi
minnan esitettä jaettiin kaikkiin kouluihin ja toimintapaikkoihin. Esitettä 
painettiin suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Lisäksi esitteestä oli venä
jän- ja somalinkieliset internet-versiot. .. ! .:' ,I , . 

Koulutulokkaat ovat saaneet iltapäivätoiminnan kaupungin esitteen ja 
hakuohjeet kotiin vuodenvaihteessa oppivelvollisuusilmoituksen yhtey
dessä. Huoltajille, jotka ilmoittivat sähköisesti lapsensa kouluun, oli 
opetusviraston internet-sivuilla palvelunohjaus iltapäivätoimintaan. 
Opetusviraston internet-sivuilla on tiedotettu iltapäivätoimintaan hake
misesta mm. lehdistötiedotteella. 

Keväällä opetusvirasto ja sosiaalivirasto ottavat käyttöön yhteisen esit
teen. Esitteeseen on koottu tietoa perusopetuslain mukaisesta iltapäi-
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vätoiminnasta ja sosiaaliviraston järjestämästä leikkipu istoto iminnasta. 
Esitettä saa kaikista päiväkodeista, leikkipuistoista, kouluista ja iltapäi
vätoiminnan toimintapaikoista. 

Tuleville 2. vuosiluokan oppilaille esitettä on jaettu koulussa tai siitä on 
tiedotettu huoltajille muulla tavalla mm. koulujen vanhempainilloissa. 
Varsinaisessa Wilma järjestelmässä ei ole ollut Iinkkiä iltapäivätoimin
taan. Opetusvirasto on huomioinut tämän kevään 2011 haun suunnitte
lussa. Hakuajan alkamisesta tiedotetaan Wilma-tiedotteella lasten huol
tajia. Wilma jä~estelmän kouluun ilmoittautumisosiossa on myös linkki 
opetusviraston internet-sivujen iltapäivätoimintaan. Koulujen kotisivuille 
kohtaan "Koulun esittely> Iltapäivätoiminta" lisätään alueellisen iltapäi
vätoiminnan esite pdf-muodossa. Esitteessä on mukana koulun alueel
la toimivien iltapäivätoiminnan toimintapaikkojen tarkemmat yhteystie
dot ja esimerkiksi toiminta-ajat. 

Opetusvirasto on käynyt kaikkien nykyisten iltapäivätoiminnan palve
luntuottajien kanssa henkilökohtaiset yhteistyöneuvottelut syksyn aika
na. Näissä palavereissa on linjattu seuraavaa toimintavuotta määrittä
vät asiat, kuten paikkamäärät ja toimintapaikkojen sijainnit. Opetuslau
takunnan suomenkielinen jaosto tekee päätöksen toimintapaikoista 
14.12.2010 ja ruotsinkielinen jaosto 16.12.2010. Tämän jälkeen toimin
tapaikat voidaan viedä kaupungin palvelukarttaan ja opetusviraston in
ternet-sivuille. 

Opetusvirasto on muuttamassa hakulomaketta niin, että hakulomak
keessa selkeästi tiedotetaan, että osassa toimintapaikoissa toimintaa 
järjestetään vain klo 16.00 saakka. Edelleen huoltajaa pyydetään tar
kastamaan alueellisesta iltapäivätoiminnan esitteestä hakemansa toi
mintapaikan aukioloaika. Vasta tämän jälkeen huoltaja täyttää hake
mansa toimintapaikan toiminta-ajan ja paikan. Lisäksi hakulomakkees
ta poistetaan tarpeettomana valmistelijaa koskevat menettelytapatie
dot. 

Aloitteessa on esitetty I että kielteiseen päätökseen iltapäivätoiminta
paikasta tulisi kirjata nykyistä ystävällisemmät ja selkeämmät perustelut 
sille, miksi lapselle ei ole voitu myöntää haettua paikkaa. Edelleen aloit
teessa on esitetty, että tarvittaessa tulisi muuttaa kaupungin käytäntöä 
päätösluettelon otteiden käyttämisestä päätöksistä tiedottamisessa. 

Perusopetuslain mukaiseen iltapäivätoimintaan ottamista koskeva pää
tös on hallintopäätös, johon sovelletaan hallintolakia. Hallintolain 7 lu
vussa säädetään päätöksen muodosta (43 §) sekä sisällöstä (44 §) ja 
sen perustelemisesta (45 §). Päätös tulee tehdä määrämuotoisena ja 
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määrätynsisältöisenä. Hallintolain määräyksiä on noudatettava. Pää
töksen esittämisessä on myös otettava huomioon hallintolain 9 §, joka 
säätää hyvän kielenkäytön vaatimuksesta eli viran0rT1~is.er on käytettä
vä asiallista, selkeää ja ymmärrettävää kieltä. . 

Edelleen perusopetuslain mukaiseen iltapäivätoimintaan ottamista kos
keva päätös on päätös, johon voidaan vaatia oikaisua kuntala!n mukai
sesti. Tällainen päätös annetaan tiedoksi hallintolain 60 §:stä poiketen 
kuntalain 95 §:n 1 momentin mukaisesti eli asianosaiselle lähetetään 
päätöstä koskeva pöytäkirjanote oikaisuvaatimusohjeineen erikseen 
tiedoksi kirjeellä. 

Opetusvirasto seuraa iltapäivätoiminnan tiedottamisen toimivuutta ja 
tarvittaessa kehittää käytänteitä. 

Lasten iltapäivätoiminnalla on välittömiä terveysvaikutuksia lasten päi
vittäiseen elämään. 

Pöytäkirjanote kaupung inhall itukselle. 

Lisätiedot: 
Palve-Kaunisto Leena, erityissuunnittelija, puhelin 310 86809 
Kangaste Anu, hallintolakimies, puhelin 310 87180 

Merja Aalto-Setälä 
pöytäkirjanpitäjä 
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KAUPUNGINVALTUUTETUN T.etV0MY-sPONNESTA, JOKA KOSKEE 
MAANVUOKRIEN MÄÄRÄAIKAISTA TARKASTAMISTA 

Kv 2010-1080, Khs 2010-1143 
Esityslistan asia T0/32 

Lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuutettu 
Kauko Koskisen sekä kahdeksan muun kaupunginvaltuutetun valtuus
toaloitteesta seuraavan sisältöisen lausunnon: 

Kaupungin asuntotonteilla noudattama maanvuokrakäytäntö pääpiirteissään 

Helsingin kaupunki luovuttaa tontit asuntorakentamiseen pääasiallisesti 
vuokraamalla. Helsingin kaupungilla oli vuoden 2009 lopulla voimassa 
yhteensä 5 365 asuntotontin maanvuokrasopimusta. Näistä saatavat 
maanvuokratulot olivat vuonna 2009 yhteensä n. 77,7 milj. euroa. Kau
punki luovuttaa vuosittain vuokraamalla uutta rakennusoikeutta asunto
rakentamiseen noin 100 000 - 150 000 k-m 2 . Lisäksi uusitaan erinäinen 
määrä päättyviä maanvuokrasopimuksia. Vuonna 2010 päättyy noin 
100 sopimusta. Seuraavan kerran sopimuksia päättyy suuremmassa 
määrin vuonna 2020, noin 750 sopimusta. 

Kaupunginvaltuusto päätti 1.10.1980 (asia 18), että asuntotonttien vuo
sivuokra on 4 % tontin laskennallisesta hinnasta, joka määräytyy tontin 
pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaisesti. Kaupungin perimä maan
vuokra on korkotuottoa sille pääomalle, joka on sitoutunut kaupungin 
maaomaisuuteen. Vuokrat sidotaan elinkustannusindeksiin. 

Tällä hetkellä voimassa olevien maanvuokran määräytymistä koskevien 
kaupunginvaltuuston päätösten mukaisesti valtion tukemaan asuntotuo
tantoon luovutettujen tonttien maanvuokrasta peritään 80 % sinä aikana 
kun kohteen rakentamiselle myönnettyä aravalainaa on maksamatta, 
taikka valtio maksaa rakentamiselle myönnetyn lainan perusteella kor-
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kotukea. Ennen vuotta 1972 solmituissa maanvuokrasopimuksissa po. 
alennus on voimassa koko vuokrakauden ajan. 

Tontin laskennallinen hinta määritetään vuokrattavan tontin kerrosalan 
ja rakennusoikeuden yksikköhinnan perusteella. Pääoma-arvoon vaikut
tavat kohteen rahoitus- ja hallintamuodosta riippuen muun muassa hin
tatilastoista saatava selvitys rakennusoikeuden arvosta kyseisellä alu
eella, kaupungin alueella maanvuokrauksissa noudattama yleinen käy
täntö sekä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen valtion tukemaa 
tuotantoa varten pääkaupunkiseudun kuntiin vahvistamat tonttien ra
kennusoikeuden enimmäishinnat. Lisäksi maanvuokraa määritettäessä 
pyritään aina arvioimaan maanvuokran vaikutus asumiskustannuksiin. 

Asuntotontit vuokrataan pääsääntöisesti tällä hetkellä noin 60 vuodeksi, 
jolloin maanvuokraa tarkistetaan vain elinkustannusindeksin kehityksen 
mukaan. Kaupunginhallituksen marraskuussa 1995 tekemän päätök
sen mukaisesti 100 vuodeksi tehtäviin maanvuokrasopimuksiin sisälly
tetään maanvuokran tarkistamista koskeva ehto, jonka mukaan maan
vuokra voidaan kaupungin tai vuokralaisen aloitteesta tarkistaa 30 vuo
den välein käypää maanhintaa vastaavaksi. Mainitut määräajoin tehtä
vät tarkistukset ovat perusteltuja erityisen pitkissä vuokrasopimuksissa, 
jotta 100 vuodeksi luotetuista tonteista saatava vuokratuotto säilyisi 
vuokranantajan kannalta kohtuullisella tasolla. 

Nykyisen maanvuokrauskäytännön haasteet 

Maanarvo on viime vuosikymmeninä kohonnut yleistä inflaatiokehitystä 
nopeammin. Tämä on korostunut erityisesti Helsingissä ja muualla 
pääkaupunkiseudulla. Näin ollen vanhojen esim. 50-luvulla solmittujen 
maanvuokrasopimusten perusteella perittävät maanvuokra ovat elin
kustannusindeksitarkistuksista huolimatta jääneet vuosiksi tai jopa vuo
sikymmeniksi erittäin alhaiseksi verrattuna tonttien todelliseen arvoon. 
Vanhojen sopimusten osalta perittävän maanvuokran ja tontin käyvän 
arvon välistä epäsuhtaa ovat lisäksi korostaneet osaltaan eri vuosi
kymmeninä voimassa olleet indeksitarkistusten tekemistä koskeneen 
lainsäädännölliset rajoitukset. 

Kun maanvuokrasopimus vuokra-ajan päättyessä uusitaan, tontille 
määritetään uusi kohtuullinen käypä arvo ja sen perusteella uusi 
maanvuokra. Määrittelyssä noudatetaan tavanomaisia maanvuokran 
määräytymisperiaatteita. Tämä johtaa pääsääntöisesti siihen, että uusi 
maanvuokra on moninkertainen vanhaan maanvuokraan verrattuna, 
vaikka sopimuksia uusittaessa tonteille määritettävä rakennusoikeuden 
yksikköhinta on noin 20 % alhaisempi, kuin vastaavan uudisrakennet-
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tavan tontin rakennusoikeuden yksikköhinta. Esimerkiksi 50-luvulla 
solmittujen kuluvana vuonna uusittavien maanvuokrasopimusten uudet 
maanvuokrat ovat keskimäärin noin 14-kertaiset verrattuna vanhojen 
sopimuksen perusteella perittäviin vuokriin. Korkea prosentuaalinen ko
rotus johtuu kuitenkin erittäin alhaisista vanhoista vuokrista, ei uusien 
maanvuokrien korkeasta tasosta, sillä nämä ovat kaikissa tilanteissa 
kohtuullisia suhteessa tonttien arvioituun nykyiseen käypään arvoon. 

Kiinteistöhallinnon kokemuksen mukaan maanvuokrasopimusten uusi
misen johdosta perittävän uuden vuokran määrä saattaa vaikuttaa 
vuokralaisista korkealta varsinkin, jos sitä verrataan vanhan sopimuk
sen perusteella perittävään vuokraan. Tästä syystä sopimuksia uusitta
essa vuokralaisia on informoitu maanvuokrasopimuksen uusimisen 
vaikutuksista maanvuokraan noin 2 vuotta ennen alkuperäisen vuokra
kauden päättymistä. Samoin tonttiosaston internet-sivuilla on tiedotettu 
vuokrasopimusten uusimisesta ja sen vaikutuksista. Tällä tavoin vuok
ralaiset voivat ottaa maanvuokran korotuksen huomioon omassa talou
denpidossa. Lisäksi kaupunki on kohtuusyistä käyttänyt maanvuokra
sopimuksia uusittaessa 10 vuoden siirtymäaikaa (aiemmin 5 vuotta). 
Uudesta maanvuokrasta annetaan siirtymäaikana alennus, joka on en
simmäisenä vuonna 50 % toisena, 45 %, kolmantena 40 % ja niin edel
leen. Uutta maanvuokraa peritään täysimääräisenä vasta kymmenen
tenä vuotena maanvuokrasopimuksen uusimisesta. 

Vastaus valtuustoaloitteeseen 

Valtuustoaloitteessa esitetään, että kaupunki siirtyisi pääsääntöisesti 
käyttämään maanvuokrauksissa ehtoa, jonka perusteella maanvuokraa 
voidaan tarkistaa kaupungin tai vuokralaisen aloitteesta käypää hintaa 
vastaavaksi 20 tai 30 vuoden välein. Kaupungilla on voimassa tällä het
kellä yhteensä 215 asuntotonttien maavuokrasopimusta, joiden vuokra
aika on noin 100 vuotta. Kaupunginhallituksen vahvistamien periaattei
den mukaisesti nämä vuokrasopimukset sisältävät valtuustoaloitteessa 
kuvatunlaisen ehdon maanvuokran määräaikaisesta tarkistamisesta 
käypää maanarvoa vastaavaksi noin 30 vuoden määräajoin Uäljempänä 
tästä käytetään nimitystä "tasokorotus"). Tällaisia maanvuokran tasoko
rotuksen mahdol/istavia sopimuksia on käytetty pääsääntöisesti vain 
suurilla projektialueilla, Viikissä, Hermannissa ja Toukola-Arabian
rannassa. 

Maanvuokraan määräajoin tehtävät tasokorotukset alentanevat prosen
tuaalista maanvuokran korotusta, kun maanvuokrasopimus aikanaan 
uusitaan ja tontille määritetään uusi kohtuullisen käyvän arvon mukai
nen vuokra. Vuokrakauden aikana tehtävät tasokorotukset lisäisivät to-
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dennäköisesti myös kaupungin maanvuokratuloja merkittävästi. Toisaal
ta vuokrakauden aikana tehtävät tasokorotukset nostavat vuokralaisten 
asumiskustannuksia vastaavassa suhteessa. Ilman tasokorotusta teh
tävien vuokrasopimusten maanvuokran reaalivaikutus asumiskustan
nuksiin pienenee vuokra-ajan kuluessa indeksitarkistuksista huolimatta, 
mikäli yleinen ansiotasonkehitys ylittää inflaation, kuten on tapahtunut 
esim. viimeisen 10 vuoden aikana. Toisaalta tätä vaikutusta vähentänee 
pitkällä aikavälillä se, että alhainen maanvuokra pääomittuu sääntele
mättömissä (omistus)asuntokohteissa usein asunnon myyntihintaan, eli 
alhaisella maanvuokralla on tällöin asunnon (kauppa)hintaa nostava 
vaikutus. 

Edellä mainituista syistä johtuen on kuitenkin pidettävä oletettavana, 
ettei tonttien vuokralaisilla ole ainakaan oma-aloitteisesti halukkuutta 
vuokran korotuksiin vuokrakauden aikana. Huomion arvoista on, että jo 
nykyisellään maanvuokraa voidaan vuokra-aikana korottaa ilman tätä 
koskevia erityisehtojakin, mikäli osapuolet tästä yhdessä sopivat. Käy
tännössä ainoaksi vaihtoehdoksi kuitenkin jää kaupungin aloitteesta ta
pahtuva maanvuokran korottaminen, joka perustuu maanvuokrasopi
muksen tätä koskeviin erityisehtoihin. On pidettävä ilmeisenä, että täl
laiset korotukset herättävät vastustusta suuressa osassa vuokralaisia. 

Vuonna 2010 päättyvien maanvuokrasopimusten uudistamisen yhtey
dessä on selvitetty eri kaupunkien maanvuokrakäytäntöjä Suomessa ja 
Pohjoismaissa. Selvitysten perusteella voidaan todeta, ettei Suomessa 
ole ainakaan laajalti käytetty maanvuokrasopimuksia, jotka sisältävät 
mahdollisuuden vuokranantajan toimesta tehtäviin maanvuokran taso
korotuksiin. Sen sijaan Tukholman kaupunki käyttää maanvuokrauksis
sa ehtoja, jotka mahdollistavat 10 vuoden määräajoin tehtävät tasokoro
tukset. Tasokorotukset ovat kuitenkin Tukholmassa johtaneet kymme
niin tai jopa satoihin valituksiin ja oikeusprosesseihin. Menettely on si
ten osoittautunut kaupungin kannalta erittäin työlääksi, joka on johtanut 
osaltaan siihen, että tontteja luovutetaan enenevässä määrin myymällä. 

Tukholman kaupungin noudattaman maanvuokrakäytännön osalta il
menneiden ongelmien voidaan olettaa lisääntyvän pitkällä aikavälillä 
myös Helsingin kaupungissa, mikäli kaupunki ryhtyy pääsääntöisesti 
käyttämään tasokorotusta maanvuokrasopimuksissa. Toisaalta ongel
mat voidaan ainakin osin välttää siten, että tasokorotuksia ja erityisesti 
käyvän hinnan määrittelyä koskevat ehdot kirjataan sopimuksiin riittä
vän yksiselitteisesti ja kattavasti. Tällä hetkellä 100 vuodeksi tehtävissä 
sopimuksissa käytettävien ehtojen mukaan käyvän hinnan määrittämi
nen voidaan antaa kolmihenkisen sovittelu lautakunnan ratkaistavaksi. 
Nykyistä sopimusehtoa tarkempi määrittely voisi tarkoittaa esim. sitä, 
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että tontin kulloinenkin käypä arvo tasokorotusta tehtäessä määräytyisi 
kaavamaisesti jonkin kiinteistöjen yleistä hintakehitystä kuvaavan in
deksin muutoksen perusteella. 

Nykyisen maanvuokrakäytännön ongelmien kartoittamiseksi kiinteistövi
raston tonttiosasto on syyskuussa 2010 tilannut tutkimuksen asunto
tonttien vuokraoikeuksien arvoista Helsingissä. Tutkimuksessa on tar
koitus käsitellä muun ohella maanvuokran määrittelyn ongelmakohtia. 
Tutkimuksella pyritään löytämään toimiva mekanismi, jolla maanvuokri
en merkittävä jälkeenjääneisyys voitaisiin estää. Tutkimuksen on määrä 
valmistua kuluvan vuoden loppuun mennessä. 

Nykyisen pääsääntöisesti käytössä olevan maanvuokrakäytännön vah
vuutena ovat mm. perittävän maanvuokran kehityksen ennakoitavuus 
sekä vuokralaisen saama varmuus siitä, että maanvuokran vaikutus 
asumiskustannuksiin säilyy kohtuullisena koko vuokra-ajan. Parhaillaan 
tekeillä olevan tutkimuksen perusteella arvioidaan mahdolliset tarpeet 
maanvuokrauksissa käytettävien ehtojen kehittämiselle. Mahdollisten 
nykyiseen käytäntöön tehtävien muutosten vaikutukset tulee arvioida 
huolellisesti etukäteen mahdollisten ongelmien välttämiseksi ja osin 
myös sen varmistamiseksi, että maanvuokrakäytäntö säilyy vastaisuu
dessakin kohtuullisena myös vuokralaisen kannalta. 

Pöytäkirjanote kaupunginhallitukselle. 

Merkittiin, että esittelijä muutti ehdotustaan poistamalla sen viimeisestä 
kappaleesta toisen virkkeen. 

Lisäksi esittelijä täsmensi uusien vuokrausten maanvuokrien siirtymä
ajan alennuksien ilmaisua. 

Lisätiedot:� 
Haapanen Sami, kehittämislakimies, puhelin 310 36437� 

Pöytäkirja pidetään nähtävänä 20.10.2010 

Teuvo Sarin� 
apulaisosastopäällikkö� 
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30.11.2010 pöydälle pantu asia 
RAVINTOLOIDEN SIJOITTAMINEN KAUPUNGIN OMISTAMIIN 
ASUINKIINTEISTÖIHIN JA TÄHÄN L1ITIYVÄT SÄÄNNÖT 

Kv 2010-1170, Khs 2010-1226 
Esityslistan asia Tilat8 

Lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle lausunnon jossa se pi
tää tarkoituksenmukaisena välttää melu- tai muuta haittaa tuottavien 
ravitsemisliikkeiden sijoittamista asuinkiinteistöihin. Sijoitettaessa ym
päristökeskuksen ohje antaa toimivan puitteen. Kuitenkin ensisijaisesti 
pyritään toimintaan joka ei aiheuta häiriötä asuinalueella yöaikaan. 

Aukioloajoista voidaan päättää vuokrasopimuksessa ja asettaa sanktiot 
noudattamatta jättämisestä. 

Kiinteistölautakunta toteaa että asiaan on Helsingin kaupungin Ympä
ristökeskus kiinnittänyt huomiota julkaisemalla Ravitsemisliikkeiden 
suunnitteluohjeita (ISBN 952 - 473 - 166-5) vuonna 2003. Suunnitte
luohjeessa todetaan että asuntoihin kohdistuvat meluhaitat ovat yleisiä 
kiinteistöissä, joissa on ravintola- tai kahvilatoimintaa. Tämä tulee ottaa 
huomioon sijoitettaessa ravitsemisliikkeitä asuinrakennukseen, sillä 
käytännössä hyvälläkään suunnittelulla ja rakentamisella ei ole pystytty 
ehkäisemään kaikkia meluhaittoja. Tästä syystä ravitsemisliikkeitä tai 
muuta anniskelupaikkaa ei tulisi sijoittaa asuinrakennukseen. 

Suomen rakentamismääräyskokoelman osan C 1 mukaan tulee me
luisien tilojen, kuten ravintoloiden, diskojen, konserttisalien ja melua ai
heuttavien työ- ja tuotantotilojen, sijoittamista asuin- ja vastaavissa tilo
jen viereen välttää. Mikäli meluinen tila kuitenkin sijoitetaan niin, että 
se voi vaarantaa riittävän hyvien ääniolosuhteiden saavuttamisen 
asuin- ja vastaavissa tiloissa ovat tilat, rakenteet ja muut äänitekniset 
toimenpiteet suunniteltava ja toteutettava niin, että äänen leviäminen 
meluisasta tilasta asuntoihin ja muihin meluIle herkkiin tiloihin riittävästi 
rajoitetaan. 
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Asuntoon toistuvasti kohdistuva suurin sallittu melutaso on päivällä 
(klo 7 - 22) enintään 35 dB (A) ja vastaavasti yöllä 30 dB (A) 
(klo 22 - 7). Äänenpainetasot saavutetaan yleensä ravitsemisliikkeissä, 
joissa ei esitetä elävää eikä tanssimusiikkia, jos: 

ilmanääneneristävyys ravitsemisliikkeen ja asuinhuoneis
ton välillä on vähintään 60 dB. 

askelääneneristävyys ravitsemisliikkeestä asuinhuon.eis
toon on vähintään 49 dB. Askelääni voi olla ongelma vaik
ka ravitsemisliike olisi asuinhuoneiston alapuolella. 

mikäli ravitsemisliikkeessä esitetään musiikkia asiakkaiden 
puheääntä voimakkaammin tulee ilmanääneneristävyyden 
olla parempi kuin 70 dB. 

Tanssiravintolaan tulee suunnitella vielä tätäkin parempi 
ilmanääneneristävyys eli tasoa 75 - 80 dB. Mikäli ravitse
misliike toiminta muutetaan ns. musiikkiravintolaksi, tulee 
ääneneristävyyden riittävyys ja luvanvaraisuus selvittää. 

Ravintolan äänenpainetason suunnitelluissa arvoissa pitäminen edellyt
tää hyvän suunnittelun lisäksi hyvää toteutusta. Rakoja ei saa jäädä ol
lenkaan rakenteita tehtäessä. Sopivia absorpoivia pintoja tulee käyttää 
ja ennen kaikkea rakenteiden tulee olla riittävän jäykkiä! massiivisia 
äänen sivusiirtymän estämiseksi. 

Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa 02 on annettu ohjeet 
ilmanvaihdon osalta. Ravitsemisliikkeiden ilmanvaihtotarve on yleensä 
niin suuri, että se voidaan toteuttaa vain koneellista sisään puhallusta 
ja - poistoa käyttäen. Ravitsemisliikkeen jäteilma on johdettava raken
nuksen korkeimman osan vesikaton yläpuolelle ja riittävän etäälle ikku
noista ja ulkoilma-aukoista. Ravitsemisliikkeen tarvitsemat mahdolliset 
lauhduttimet ja suurikokoiset puhaltimet edellyttävät rakennuslupaa ja 
niiden aiheuttama suurin sallittu äänitaso esimerkiksi asuintalon par
vekkeelle ja ikkunoiden ulkopuolelle on 45 dB(A). 
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Pöytäkirjanote kaupunginhallitukselle ja kiinteistöviraston tilakeskuksel
le. 

Lisätiedot:� 
Heikkinen Risto, vuokrauspäällikkö, puhelin 31023101� 

Pöytäkirja pidetään nähtävänä 31.12.2010 

Teuvo Sarin 
apulaisosastopäällikkö 

UinEET� Liite 1 Valtuustoaloite 16.6.2010 
Liite 2 Ravitsemusliikkeiden suunnitleluohjeitalYmpäristökeskus 
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Hallintokeskuksen kirjaamo 
PL 1 
00099 Helsingin kaupunki 

Lausuntopyyntö 201 - 1226/542 vastaus 

Helsingin kaupungin asuinkiinteistöyhtiöiden toimitusjohtajien kokouksen lausunto 
Antti Vuorelan valtuustoaloitteeseen. 

Helsingissä 11.10.2010 

Hannu Laakso 
toimitusjohtajien kokouksen 
puheenjohtaja 
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Lausuntopyyntö 2010 - 1226/542 

Asuinkiinteistöyhtiöiden toimitusjohtajien kokous käsitteli 16.6.2010 Antti Vuorelan 

valtuustoaloitetta, joka koski Helsingin kaupungin omistamien kiinteistöyhtiöiden 

tiloissa sijaitsevien ravintoloiden vuokrausehtoja ja sääntöjä. 

Kokouksessa todettiin, että ko. tilat on vuokrattu kaupunginhallituksen ohjeiden 
mukaisesti kiinteistöviraston tilakeskukselle, joka näin ollen myös vastaa tilojen 
käytöstä. 
Lisäksi todettiin, että jo nykyisellään ko. tilojen osalta käytetään aloitteen mukaista 
periaatetta vuokraustilanteessa. 

Helsingissä 6.10.2010 

~O~11. Ij "1 

Han~t1 ~aakso 
toimitusjohtaj ien 
kokouksen pj. 
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Hallintokeskuksen lähete 2010-1544 

VALTUUTETIU KOSKISEN ALOITE KAUPUNGIN TYÖTILOJEN TAR�
KISTUKSISTA� 

Talous- ja suunnittelukeskus toteaa, että kaupunginjohtaja asetti si
säilmatyöryhmän 12.12.2007. Ryhmässä on rakentamisen, kiinteistön
huollon ja työterveyshuollon sekä tilojen käyttäjien edustus. Ryhmässä 
on kaupungin sisäilmaongelmien ja niiden ratkaisemisen paras asian
tuntemus. Ryhmän tehtävänä on mm. kehittää yhteisiä toimintatapoja, 
tutkimusmenetelmiä ja työnjakoa sisäilmaongelmien käsittelyssä, kehit
tää sisälImaongelmien ratkaisuprosesseja sekä ohjeistaa korjaustöiden 
suorittamista sisäilma- ja homekohteissa. 

Kosteusvauriokorjausten suunnittelu, korjaus ja valvonta vaativat uu
denlaista osaamista, kuten valtuutettu Koskinen aloitteessaan toteaa. 
Uudet energiatehokkuusvaatimukset tuovat työhön lisähaasteen. Kau
pungin sisäilmatyöryhmässä kehitetään ohjeistusta vaurioiden korjaus
ten onnistumisen varmentamiseksi, järjestetään henkilöstön koulutusta 
ja käynnistetään kehitystoimintaa. 

Uutta erillistä tarkastusmenettelyä ei ole syytä luoda, vaan sisäilmatyö
ryhmä voi edelleen olla se elin, joka kaupungin puolelta kehittää, koor
dinoi ja seuraa kiinteistöjen ylläpitoa ja korjaustoimintaa sisäilma- ja 
kosteusongelmien näkökulmasta. 

~nELUKESKUSV~j,.,.~ 

Tapio Korhonen Vesa Sauramo 
rahoitusjohtaja hankepäällikkö 
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VALTUUTETIU KAUKO KOSKISEN JA SEITSEMÄNTOISTA MUUN 
VALTUUTETUN ALOITIEESTA LUODA MENETIELY, JOLLA TAR
KASTETAAN HELSINGIN KAUPUNGIN TYÖPAIKAT MÄÄRÄVUOSIN 

Kv 2010-1576, Khs 2010-1544 
Esityslistan asia Tila/24 

Lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon 

Lautakunta toteaa, että kiinteistöviraston tilakeskus käyttää kiinteistöjen 
ylläpidossa sähköistä huoltokirjaohjelmaa ("Pakki-ohjelma"), joka päivit
tyy jatkuvasti. Huoltoki~aohjelmassa on tutkimukset ja selvitykset -osio, 
johon viedään mm. kaikki kiinteistön mahdollisten sisäilma- ja kosteus
ongelmien tutkimusraportit sekä nykyään myös kuntoarvioraportit. li
säksi työsuojelutarkastaja ja ympäristötarkastajat vievät ko. ohjelmaan 
tarkastusraporttejaan, kun ne koskevat kiinteistön sisäilmaolosuhteita. 
Kiinteistöjen huoltokirjat pysyvät ajan tasalla mahdollisten sisäilma- ja 
kosteusongelmien tutkimusten ja korjaustoimenpide-ehdotusten osalta. 

Sähköinen huoltokirjaohjelma on työterveyshuollon ja työsuojeluorgani
saation käytössä, joten he voivat siltä tutustua kunkin kiinteistön mah
dollisiin ongelmiin esimerkiksi suunnitellessaan työsuojelun ja työterve
yshuollon yhteisiä työpaikkakäyntejä. Myös ympäristötarkastajat voivat 
tutustua muiden tahojen tekemiin tutkimuksiin ja tarkastuksiin huoltokir
jaohjelman kautta suunnitellessaan terveydensuojeluviranomaisena te
kemiään valvontakäyntejä kouluihin, päiväkoteihin, leikkipuistoihin sekä 
vastaaviin tiloihin. 

Kiinteistöviraston tilakeskuksen ylläpidossa olevissa kiinteistöissä tois
tuvana kiinteistöjen tarkastuskäytäntönä ovat toimineet myös kuntoar
viot, joita on toteutettu kiinteistöissä 5 - 10 vuoden välein. Suunnitel
mallisen korjaustoiminnan tehostamiseksi on kuitenkin todettu tarve 
kehittää käytössä ollutta kuntoarviomallia kuvaamaan tarkemmin ra
kennuksen todellista kuntoa. Kuntoarvioita on muutettava nykyistä 
enemmän kuntotutkimusten suuntaan. Tilakeskuksessa on käynnisty
nyt kuntoarviotoiminnan kehittäminen. 
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Kaupungin sisäilmaryhmä on toiminut vuoden 2008 alusta. Moniamma
tillisen ryhmän toiminnassa on ollut aktiivisesti mukana kiinteistöviras
ton, rakennusviraston, opetusviraston, sosiaaliviraston ja terveyskes
kuksen edustajat sekä työterveyshuolto, ympäristökeskus ja työsuojelu. 
Sisäilmaryhmässä on sovittu tOimintamalli, kuinka edetään kun kiinteis
tössä epäillään sisäilmaongelmaa. Pääsääntöisesti isännöitsijä tilaa sil
loin kiinteistöön sisäilmatutkimuksen, jonka pohjalta käynnistetään kor
jaustoimenpiteet. Hankalissa tapauksissa tilojen sopivuutta käyttöön 
sekä korjausratkaisuja voidaan ratkaista moniammatillisessa ryhmässä, 
jossa on mm. työsuojelun ja työterveyshuollon edustus. 

Kuten valtuutettu Koskinen aloitteessaan toteaa, kosteusvauriokorjaus
ten suunnittelu, korjaus ja valvonta vaativat uudenlaista osaamista ja 
energiatehokkuusvaatimukset lisäävät haastetta. Kaupungin sisäilma
ryhmässä kehitetään ohjeistusta vaurioiden korjausten onnistumisen 
varmentamiseksi. Lisäksi tarvitaan mm. henkilöstön jatkuvaa koulutusta 
sekä kehitystoimintaa. 

Erillistä uutta tarkastusmenettelyä ei siis ole syytä luoda, vaan on edel
leen kehitettävä jo käytössä olevia työkaluja ja niiden käyttöä eli säh
köistä huoltokirjaa, kuntoarviotoimintaa, sisäilmaongelmien tutkimuksia 
sekä yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Lisäksi sisäilmaongelmien laa
juus, kiristyvät energiatehokkuusvaatimukset sekä näihin liittyvät kehi
tystehtävät vaativat jatkossakin henkilöstön kouluttamista sekä lisä
resursseja tilakeskukseen. 

Pöytäkirjanote kaupunginhallitukselle. 

Lisäliedot:� 
Hilden Sari, kiinteistöpäällikkö, puhel in 31040315� 

Pöytäkirja pidetään nähtävänä 31.12.2010 

Teuvo Sarin 
apulaisosastopäällikkö 

Valtuustoalaite 25.8.2010 
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Kslk 2010-11 83 
Hankenro 1105 
Esityslistan asia Lsp/3 

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa asiasta seuraavan lausun
non: 

Lausunnon tiivistelmä 

Kehä I:lIä on Sepänmäen kohdalla liikennettä lähes 70 000 ajon/d. Lii
kennemäärä on kasvanut viidessä vuodessa noin 5 %. Sepänmäen 
eteläosan asukkaat altistuvat Kehä I:n liikennemeluIle. 

Kehä I:n meluesteiden alustava suunnittelu ja mitoitus on tehty tie
suunnitelman päivityksen yhteydessä vuonna 2004. Sepänmäen koh
dan meluesteet ovat maanteiden meluntorjunnan toimintasuunnitel
massa vuosille 2008-2012. Helsingin kaupunki on taloussuunnitelmis
saan osaltaan varautunut osallistumaan meluesteiden rakentamisen 
kustannuksiin. Esteiden toteutusaikataulu on kuitenkin riippuvainen 
Uudenmaan ELY-keskuksen tulevien vuosien meluntorjunnan määrä
rahoista. 

Lausunto� Kehä 1:llä on Sepänmäen asuntoalueen kohdalla nykyisin liikennettä 
noin 68 000 ajon/d. Vuorokausiliikennemäärän on ennustettu kasvavan 
vuoteen 2030 mennessä noin 82000 ajoneuvoon. Kymmenessä vuo
dessa Kehä I:n liikenne on kasvanut Sepänmäen kohdalla noin 20 pro
senttia. Viimeisen viiden vuoden aikana kasvu on tosin ollut vain noin 
5 %. Tiellä on 80 km/h nopeusrajoitus. 

Sepänmäen kohdalla Kehä I:n 55 desibelin päivämelualue ulottuu ny
kyisin noin 300 metrin etäisyydelle tiestä, joten Sepänmäen eteläosan 
asukkaat altistuvat melulie. 
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Kehä I:n meluntorjuntakeinoja on viimeksi arvioitu vuonna 2004 valmis
tuneessa Kehä I:n ja Itäväylän tiesuunnitelmien ajantasaistamisselvi
tyksessä. Siinä on esitetty Sepänmäen kohdalle rakennettavaksi melu
aitoja ja -valleja. Meluaitojen korkeudeksi on suunnitelmassa esitetty 
3 metriä ja vallien korkeudeksi 4-5 metriä. Näillä toimenpiteillä saa
daan suojattua pääosa nykyisin melulie altistuvista asukkaista. Vain lä
himpänä Kehä I:tä olevat tontit jäisivät edelleen 55-60 dB melualueelle. 

Vuonna 2007 tehtiin EU:n ympäristömeludirektiivin (2002J49/EY) mu
kaiset tieliikenteen ja Helsingin kaupungin meluselvitykset. Selvitysten 
mukaan vuonna 2006 asui Helsingissä tie- ja katuliikenteen yli 55 dB 
(Lden) melualueella noin 240 000 asukasta. Näistä noin 20 % asui 
maanteiden melualueilla. 

Meluselvityksen jatkotyönä on tehty ympäristönsuojelulain mukainen 
meluntorjunnan toimintasuunnitelma vuosille 2008-2012. Siinä on esi
tetty keinoja tie- ja katumelun aiheuttamien haittojen vähentämiseksi. 
Maanteiden meluntorjuntakohteiden osalta on hankkeiden priorisoin
nissa käytetty liikenne- ja viestintäministeriön meluntorjunnan teema
pakettityöryhmän loppuraportissa esitettyä hankeluetteloa. Sepänmäen 
kohdan meluesteet Kehä 1:llä ovat tässä luettelossa. 

Kehä I on hallinnolliselta luokaltaan maantie, joten päävastuu sen me
luntorjunnasta on Uudenmaan ELY-keskuksella. Sillä ei ole moneen 
vuoteen ollut määrärahoja maanteiden erillisten meluesteiden raken
tamiseen. Meluesteitä on toteutettu lähinnä muun tienparantamisen yh
teydessä (esim. Hakamäentie). Helsingin_kaupunki on taloussuunnitel
missaan osaltaan varautunut osallistumaan meluesteiden rakentami
sen kustannuksiin. Kaupunkisuunnitteluvirasto pitää tärkeänä, että Uu
denmaan ELY-keskus sisällyttää aloitteessa esitetyn meluntorjuntakoh
teen toiminta- ja taloussuunnitelmaansa ja varaa sille riittävän rahoituk
sen. 

Helsingin kaupunki pyrkii nostamaan joukkoliikenteen osuutta poikittai
sessa liikenteessä parantamalla poikittaisen joukkoliikenteen yhteyksiä. 
Tätä kautta pyritään hillitsemään autoliikenteen kasvua mm. Kehä 1:llä. 
Tähän liittyen etsitään parhaillaan keinoja mm. Bussi-Jokerin kapasi
teetin lisäämiseksi. Yhteyden korvaamisesta Raide-Jokeri -pikaraitio
tiellä on tehty alustava yleissuunnitelma. Myös Jokeri II:n suunnittelu on 
käynnissä, ja sen liikennöinti on tarkoitus aloittaa vuonna 2014. 

Pöytäkirjanote kaupunginhallitukselle 

Lisäliedot:� 
Hälvä Heikki, diplomi-insinööri, puhelin 31037142� 
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Pöytäkirja on pidetty nähtävillä 2.11.2010 kaupunkisuunnitteluviraston 
kirjaamossa ja asianosaista koskeva päätös on lähetetty seuraavana 
työpäivänä pöytäkirjan nähtävänäpitämisestä. 

Riitta Venesmaa 
pöytäkirjanpitäjä 
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Ymk 2010-1967 
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Esityslistan asia Ystp/4 

Ympäristölautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon. 

Liikennemäärä- ja melutilanne 

Liikennemäärä Kehä I:llä Sepänmäen kohdalla on noin 68 000 ajoneu
voa vuorokaudessa. Viimeisen kymmenen vuoden aikana liikennemää
rä on kasvanut noin 20 prosenttia. Vuoteen 2030 mennessä liikenne
määrän on arvioitu lisääntyvän noin 82 000 ajoneuvoon vuorokaudes
sa. Tien nopeusrajoitus on 80 km/h. 

Kehä I aiheuttaa voimakasta melua Sepänmäen asuinalueella. 
Lähinnä tietä sijaitsevien asuintalojen kohdalla päiväajan 
keskiäänitaso ylittää 65 dB ja yli 55 dB meluvyöhyke ulottuu noin 300 
metrin etäisyydelle Kehä I:stä. Myös Tattariharjuntien liikenteen melu 
lisää alueen melukuormitusta. 

Tie- ja katuliikenteen aiheuttamalIe yli 55 dB päiväajan keskiäänitasolle 
altistuu noin 190 000 helsinkiläistä. 

Meluntorjuntasuunnitelmat 

Kehä l:n meluntorjuntaa on arvioitu vuonna 2004 valmistuneessa Kehä 
I:n ja Itäväylän tiesuunnitelmien ajantasaistamisselvityksessä. 

Sepänmäen meluntorjuntakohde on mukana liikenne- ja viestintäminis
teriön tie- ja rautatieliikenteen meluntorjunnan teemapaketin 2008-2012 
hankeluettelossa. 
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Vuonna 2008 valmistui maanteiden meluntorjunnan toimintasuunnitel
ma, jonka meluntorjuntakohteet ovat samat kuin meluntorjunnan tee
mapaketissa. Sepänmäen meluesteet sisältyvät siis myös Liikennevi
raston maanteiden meluntorjunnan toimintasuunnitelmaan. 

Sepänmäen meluntorjuntakohteeseen on näissä suunnitelmissa esitetty 
rakennettavaksi metrin korkuista melukaidetta, kolmen metrin korkuista 
meluaitaa sekä 4-5 metrin korkuista meluvallia. Suunniteltujen esteiden 
toteuttamisen jälkeen suurin osa Sepänmäen asukkaista saadaan suo
jattua Kehä I:n aiheuttamalta melulta. Etenkin voimakkaammalle, yli 60 
dB meluIle altistuminen vähenisi oleellisesti. Lähimpänä Kehä l:tä sijait
sevat asuintontit jäisivät esteiden rakentamisen jälkeenkin melualueelle. 

Sepänmäen kohteeseen esitetyt meluntorjuntatoimet ja melukartat ny
kytilanteessa sekä suunniteJluilla meluesteillä ovat nähtävillä internetis
sä www.tiehallinto.fi/melu > meluntorjuntakohteet v. 2008-2012. 

Meluntorjunnan toteutuminen 

Kehä I on valtion hallinnoima maantie, joten päävastuu sen meluntor
junnasta on Liikennevirastolla ja Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksella. Uudenmaan ELV-keskus pyrkii ensisijaisesti to
teuttamaan meluntorjuntahankkeet, jotka ovat mukana LVM:n melun
torjunnan teemapaketissa. Teemapaketin rahoituksesta ei kuitenkaan 
ole tehty päätöksiä, joten Sepänmäenkään meluesteiden toteuttamisen 
aikataulusta ei ole arviota. 

Helsinkiin eri ohjelmissa ja suunnitelmissa esitettyjä meluntorjunta
hankkeita ei ole toteutettu suunnitelmien mukaisesti, sillä Uudenmaan 
ELY-keskuksella (ent. Uudenmaan tiepiiri) ei ole ollut moniin vuosiin 
määrärahoja maanteiden erillisten meluesteiden toteuttamiseen. Me
luesteitä on rakennettu lähinnä muun tienparannuksen yhteydessä. 

Ympäristölautakunta toteaa, että Uudenmaan ELV-keskuksen tulisi va
rata sekä Sepänmäen meluesteiden että muiden kiireellisten maantei
den meluestekohteiden toteutukseen riittävä rahoitus mahdollisimman 
pian. 

Pöytäkirjanote kaupunginhallitukselle (PL 1) ja ympäristönsuojelu- ja 
tutkimusyksikölle (Haahla). 

Lisätiedot:� 
Haahla Anu, ympäristölarkaslaja, puhelin (09) 31028916� 
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Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä 8.12.2010 ja asianosaista kos
keva päätös on annettu postin kuljetettavaksi seuraavana päivänä pöy
täkirjan nähtävänä pitämisestä. 
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Esityslistan asia Kon 

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa Antti Vuorelan valtuustoaloit
teesta kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon: 

Kehä I:llä on Sepänmäen asuntoalueen kohdalla nykyisin liikennettä 
noin 68 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Viimeisten viiden vuoden aika
na liikennemäärä Kehä 1:llä on kasvanut noin 5 %. Tällä liikennemää
rän kasvulla ei ole juurikaan vaikutusta ympäristön melutasoon. 

Kehä I eli maantie 101 on Liikenneviraston hallinnoima maantie. Lii
kenneviraston ja Suomen Kuntaliiton hyväksymien yleisperiaatteiden 
mukaan olemassa olevan väylän olemassa olevalle asutukselle aiheut
taman meluhaitan torjunnasta on pääasiallisessa vastuussa Liikennevi
rasto. Tällaiset meluntorjuntahankkeet ovat Liikenneviraston ja kau
pungin yhteistyöhankkeita, joiden rahoitukseen kaupunki osallistuu 
25 - 50 prosentin osuudella. Noudatetuista toteutusvastuun ja kustan
nusjaon periaatteista valtion ja kaupungin kesken ei ole tarkoituksen
mukaista poiketa yksittäisen hankkeen kohdalla. 

Liikenneviraston laatima maanteiden meluntorjunnan toimintasuunni
telma vuosille 2008 - 2012 sisältää Kehä I:n Sepänmäen kohdan me
luntorjunnan toteuttamisen. Maanteiden meluntorjunnan kohteista on 
Helsingin kaupungin alueella kaksi kohdetta priorisoitu kiireellisemmiksi 
kuin Kehä I:n meluntorjunnan parantaminen Sepänmäen kohdalla. 

Liikenneviraston rahoitus pääkaupunkiseudun meluntorjunnan toteut
tamiseksi on viime vuosina ollut varsin niukkaa. Liikenneviraston budje
tissa ei ole rahoitusta Kehä I:n meluntorjunnan parantamiseksi Sepän
mäen kohdalla. 
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Helsingin kaupunginhallitus on 14.6.2010 antanut lausunnon Uuden
maan elinkeino-, liikenne- ympäristökeskuksen liikenne- ja infrastruk
tuurivastuualueen toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2011 
2014. Kaupunginhallitus on lausunnossaan todennut, että tie- ja raide
liikenteen meluntorjunnan teemapaketin 2008 - 2012 kohteiden toteut
taminen, mukaan lukien Kehä I:n meluntorjunnan Sepänmäen kohdal
la, on Helsingin kannalta vireillä olevista hankkeista kiireisimpiä. Näi
den hankkeiden toteutus tulisi saada liikkeelle lähivuosina ja ajoittaa 
täsmällisemmin seuraavassa Uudenmaan ELY-keskuksen toiminta- ja 
taloussuunnitelmassa vuosille 2012 - 2015. Helsinki varautuu hankkei
den toteutukseen ja käynnistämiseen vastaavassa aikataulussa. 

Pöytäkirjanote kaupunginhallitukselle ja katu- ja puisto-osastolle. 

Lisätiedot:� 
Karttunen Jarkko. projektinjohtaja, puhelin 310 38360� 

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä 15.12.2010 

(jfj\;ftu/}Ifi(~tt1/te~ 
Anna-Leena Salo-Halinen 
pöytäkirjanpitäjä 
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Kslk 2010-900 
Hankenro 1105 
Esityslistan asia Lsp/1 

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa asiasta kaupunginhallituk
selle seuraavan lausunnon: 

Lausunnon tiivisteimä 

Viime vuosina Suutarilantien liikenteen kasvu on ollut vähäistä. Kadun 
eteläpäässä, Soininkujan kohdalla on liikennettä noin 11 000 ajoneu
voa vuorokaudessa. Suutarilantielle on rakennettu vuosien aikana me
luaitoja ja -valleja. Soininkujan kohdan melueste on Helsingin meluntor
junnan toimintasuunnitelmassa. Esteen toteutusaikataulu on riippuvai
nen katujen meluesteisiin vuosittain osoitetuista määrärahoista. 

Lausunto� Suutarilantie on Tapaninkyläntien ja Kehä III:n välinen pääkatu, jonka 
arkivuorokauden liikennemäärä on 11 000-14000 ajoneuvoald. Ta
paninkyläntien kiertoliittymän pohjoispuolella, Soininkujan kohdalla lii
kennettä on nykyisin noin 11 000 ajoneuvoa arkivuorokaudessa. Suuta
rilantien pohjoisosan laskentapisteessä liikenne on kasvanut 10 vuo
dessa noin 20 prosenttia. Viime vuosina kasvu on kuitenkin ollut vä
häistä. Kadulla on 50 km/h nopeusrajoitus. 

Suutarilantielle on rakennettu me!uesteitä jo aiempina vuosina. Kadun 
itäpuolelle Yrrtimaantien ja Siltakyläntien liittymien välille on rakennettu 
meluvalleja vuonna 1997. Riimusauvantien ja Yläkaskentien väliselle 
osuudelle rakennettiin meluaidat vuonna 2006. Esteet toteutettiin muun 
kadunparannuksen yhteydessä. 

Suutarilantien melueste Soininkujan kohdalla on Helsingin kaupungin 
meluntorjunnan toimintasuunnitelman (2008) meluestekohteiden jou
kossa. Suunnitelmassa on esitetty noin 2 metriä korkean meluaidan ra-
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kentamista Suutarilantien itäreunaan. Melueste alentaisi merkittävästi 
melutasoja Soininkujan varren tonttien ulko-oleskelualueilla. Lähellä 
Yrttimaantien liittymää voi melun leviämistä estävien tonttiaitojen raken
taminen kuitenkin olla toimivin ratkaisu. Meluesteiden mitoitus tarken
tuu kohteen jatkosuunnittelun yhteydessä. 

Kaupunkisuunnittelulautakunnan 29.4.2010 kaupunginhallitukselle esit
tämässä liikenneinvestointien investointiohjelmaehdotuksessa 2011
2015 on esitetty Suutarilantien esteen toteuttamista vuonna 2013. Sa
massa yhteydessä voitaneen rakentaa myös Tapaninkyläntien länsi
osan puuttuvat meluesteet. Esteiden toteutusaikataulu on kuitenkin 
riippuvainen katujen meluesteisiin vuosittain osoitetuista määrärahois
ta. Kaupungin talousarvioehdotuksessa ei ole osoitettu ensi vuodelle 
määrärahoja katujen meluesteisiin. 

Pöytäkirjanote ja lausuntopyyntöasiakirjat kaupunginhallitukselle 

LisätiedoL 
Hälvä Heikki, diplomi-insinööri, puhelin 310 37142 

Pöytäkirja on pidetty nähtävillä 9.11.2010 kaupunkisuunnitteluviraston 
kirjaamossa ja asianosaista koskeva päätös on lähetetty seuraavana 
työpäivänä pöytäkirjan nähtävänäpitämisestä. 

Miia-Riina Holappa 
pöytäkirjanpitäjä 
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/ft I , 
J 

/ 
Khs dnro ~O/v- /)iGf{,/ {;)(.,. 

Kaupunginhallitus Stn dnr ;----

PL 1 (Pohjoisesplanadi 11-13) Saap.lAnI. 03. 12. 2010 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI 

419 § 
LAUSUNTO VALTUUSTOALOITTEESTA, JOKA KOSKEE SUUTARI
LANTIEN MELUNTORJUNTAA 

Ymk 2010-1966 
Khs 2010 - 1546/813 
Esityslistan asia Ystp/5 

Ympäristölautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon. 

Liikennemäärät 

Suutarilantie on pääkatu, jolla nopeusrajoitus on 50 km/h. Liikenne
määrä Suutarilantiellä on 11 000 - 14 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. 
Suutarilantien eteläosassa, Soinikujan kohdalla keskimääräinen arki
vuorokauden liikennemäärä on noin 11 000 ajonneuvoa: Liikennemää
rä on kasvanut Suutarilantien pohjoisosan laskentapisteessä kymme
nessä vuodessa noin 20 prosenttia. 

Suutarilantiellä olevat meluesteet 

Suutarilantien itäpuolelle on vuonna 1997 rakennettu meluvalleja välille 
Yrttimaantie - Siltakyläntie. Meluaidat Riimusauvantien ja Yläkasken
tien välille rakennettiin vuonna 2006. Nämä meluaidat rakennettiin 
muun kadunparannuksen yhteydessä. 

Meluntorjunnan toimintasuunnitelma 

Helsingin kaupungin meluntorjunnan toimintasuunnitelma valmistui ke
sällä 2008 ja kaupunginhallitus hyväksyi sen 17.11.2008. Meluesteiden 
rakentaminen on edelleen yksi tärkeistä meluntorjuntakeinoista, kun to
teutettavaksi valitaan kustannushyötysuhteeltaan parhaat kohteet. 

Suutarilantien melueste Soininkujan kohdalla on yhtenä meluntorjunta
kohteena (kohde 10) meluntorjunnan toimintasuunnitelmassa. Suunni
telmassa Suutarilantien itäreunaan on esitetty alustavasti noin kahden 
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metrin korkuista meluaitaa, joka alentaisi huomattavasti melutasoja 
asuinrakennusten oleskelupihoilla. Meluesteiden tarkempi mitoitus teh
dään kohteen jatkosuunnittelun yhteydessä. 

Meluntorjunnan toimintasuunnitelma ja Suutarilantien meluntorjunta
kohteen kohdekortti ja melukartat ovat nähtävillä internetissä 
www.heI2.fi/ymk/meluselvitys > meluntorjunnan toimintasuunnitelma. 

Meluntorjunnan toteuttaminen 

Suutarilantien eteläosan meluesteiden toteuttaminen on huomioitu 
kaupunkisuunnitteluviraston huhtikuussa 2010 esittämässä liikennein
vestointien investointiohjelmaehdotuksessa vuosille 2011-2015. Me
luesteiden rakentamista on esitetty vuodelle 2013. Toteutusaikataulu 
on kuitenkin täysin riippuvainen katujen meluesteisiin vuosittain osoitet
tavasta määrärahasta. Vuodelle 2011 kaupungin talousarvioehdotuk
sessa ei ole osoitettu lainkaan määrärahoja katujen meluesteiden ra
kentamiseen. 

Ympäristölautakunta korostaa meluntorjunnan tärkeyttä. Meluntorjun
tahankkeisiin tulisi osoittaa riittävä rahoitus, jotta tarvittavat melueste
kohteet saataisiin toteutettua. 

Pöytäkirjanote kaupunginhallitukselle (PL 1) ja ympäristönsuojelu- ja 
tutkimusyksikölle (Haahla). 

Lisäliedot:� 
Haahla Anu, ympäristötarkastaja, puhelin (09) 310 28916� 

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä 8.12.2010 ja asianosaista kos
keva päätös on annettu postin kuljetettavaksi seuraavana päivänä pöy
täkirjan nähtävänä pitämisestä. 
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YLEISTEN TÖiDEN LAUTAKUNTA 

7.12.2010 

,1 

~~~ :~rro_l!:?~( ~_ ~~ ~/:~ i!~~? 
Kaupunginhallitus 
PL 1 (Pohjoisesplanadi 11-13) Saap./Anl. 16 ·'12-· 2010 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI 

649 § 
LAUSUNTO ANTTI VUORELAN VALTUUSTOALOITTEESTA, JOKA 
KOSKEE SUUTARILANTIEN MELUSUOJAUSTA 

HKR 2010-1622, Halke 2010-1546/81313.9.2010 
Esityslistan asia Ko/8 

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa Antti Vuorelan valtuustoaloit
teesta kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon: 

Suutarilantie on pääkatu, jonka liikennemäärä on noin 11 000 ajo
neuvoa vuorokaudessa. Viime vuosina liikenteen kasvu on ollut melko 
vähäistä, eikä melutasossa näin ollen ole tapahtunut merkittävää muu
tosta. 

Suutarilantien meluntorjunta on pääosin kunnossa, lukuun ottamatta 
kadun itäpuolta välillä Tapaninkyläntie - Yrttimaantie eli Soininkujan 
kohtaa. Mainitulla kohdalla nykyinen matala meluvalli ei suojaa riittä
västi pientalojen pihoja Suutarilantien melulta. 

Helsingin kaupungin meluntorjunnan toimintasuunnitelmassa on esitet
ty rakennettavaksi Suutarilantien itäpuolelle Soininkujan kohdalle melu
seinä. 

Rakennusviraston katu- ja puisto-osaston taloussuunnitelmassa vuosil
le 2012 - 2015 on esitetty rahoitus Suutarilantien meluntorjunnan pa
rantamiseksi vuodelle 2015. 

Pöytäki~anote kaupunginhallitukselle ja katu- ja puisto-osastolle. 

Lisätiedot:� 
Karttunen Jarkko, projektinjohtaja, puhelin 310 38360� 

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä 15.12.2010 

(!{!r/ll:H[-(.1~(~t.tl:'ll~~~' 
Anna-Leena Salo-Halinen 
pöytäkirjanpitäjä 
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ASUNTOLAUTAKUNTA 
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3§ 
21.12.2010 pöydälle pantu asia 
LAUSUNTO KAUPUNGINHALLITUKSELLE VALTUUTETIU ANTII 
VUORELAN VALTUUSTOALOITIEESTA PALKKIOSTA HYVÄSTÄ 
ASUMISESTA KAUPUNGIN VUOKRATALOYHTIÖiSSÄ 

Kv 2010-2183, Halke 2010 - 1547/559 
Esityslistan asia AoOp/1 

Lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon: 

Useilla vuokranantajilla on käytössään kanta-asiakasohjelmia tai muita 
vuokralaisten palkitsemistapoja. Vuokralaisten palkitseminen on nähty 
tärkeäksi osaksi omistajapolitiikkaa ja sillä luodaan myönteistä vuok
ranantajakuvaa ja parannetaan vuokra-asumisen imagoa. Vuokralais
ten palkitsemistavat vaihtelevat omistajasta riippuen. 

WO:n avainasukasohjelma käynnistettiin vuonna 2007. Ohjelman tar
koituksena on palkita kanta-asiakasta sekä huoneistossa asutun ajan 
että koko asiakkuusajan keston perusteella. Uusi WO:n asukas saa 
välittömästi käyttöönsä muuttoedun, joka sisältää maalit ja tarvikkeet 
kodin uudistamiseksi. Asumisaikana remonttietuja tarjotaan tasavuosin, 
kolmen, viiden ja kymmenen vuoden asumisen jälkeen. Sen lisäksi 
asukkaat ovat oikeutettuja erilaisiin avainasiakastarjouksiin, asukasar
vontoihin, tapahtumiin ja tasavuosilahjoihin. Kolmen vuoden asumisen 
jälkeen vuokravakuus voidaan palauttaa asukkaalle. 

SATO tarjoaa asiakasetuja suoraan tai yhteistyökumppaneiltaan. Yh
teistyökumppaneilta on tarjolla alennuksia erilaisista tuotteista ja palve
luista. Tuotteita ovat mm. kotivakuutus, television kanavapaketit, laaja
kaistayhteydet, tietotekniikka ja kodin elektroniikka sekä askartelu- ja 
sisustuspalvelut. Palveluina tarjotaan muuttopalvelua ja kodinsiivousta. 
SATO itse tarjoaa asiakaslehden, vuokranmaksupäivän vaihdon ja 
vuokravakuusmaksun palauttamisen vuoden asumisen jälkeen. Vaihta
jan etu tarkoittaa asukkaan etusijaa vapautuviin asuntoihin. 

Helsingin kaupungilla ei ole tällä hetkellä käytössään vastaavaa kanta
asiakasohjelmaa. Yhtiöt ovat tukeneet asukkaiden siivoustalkoita ke
väisin ja syksyisin, jonka lisäksi asukasdemokratian toteuttamiseen on 
annettu jonkin verran tukea. Yksittäisiä vuokralaisia ei ole palkittu pit
käaikaisesta hyvin sujuneesta asiakassuhteesta erikseen. 

Asukkaiden palkitseminen vastaavilla kanta-asiakasohjelmilla olisi jär
kevää myös kaupungin kiinteistöyhtiöissä. Kiinteistöyhtiöille kannattaa 
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räätälöidä oma ohjelma, joka soveltuu hyvin niin yhtiöille kuin asukkail
lekin. On myös huomattava, että ohjelman toteuttaminen rahoitetaan 
aina vuokrista, joten on syytä hakea sellaisia palkitsemistapoja, jotka 
eivät kohtuuttomasti rasita taloutta ja korata vuokria. Remonttipaketti 
omaehtoiseen korjaukseen on hyvä esimerkki kaikkia osapuolia hyö
dyttävästä palkitsemisesta. 

Kanta-asiakasohjelma on tärkeä osa asumisaikaista palvelua. Kaupun
gin tarjoaman vuokra-asumisen ulkoiseen kuvaan, imagoon, on viime 
vuosina kiinnitetty huomiota. Tehokkain tapa imagon parantamiseen on 
asumisen laadun ja asukkaiden palvelukokemuksen parantaminen. 
Siksi asukkaiden palkitseminen on tärkeä saada osaksi Helsingin kau
pungin omistajapolitiikkaa. 

Merkittiin, että asuntolautakunnan päätös syntyi äänestyksen jälkeen. 
Jäsen Haarma teki varapuheenjohtaja Koulumiehen kannattamana eh
dotuksen, jonka mukaan esittelijän ehdotuksen kappaleen 5 ensimmäi
nen lause muutetaan seuraavaksi: "Asukkaiden palkitseminen voisi olla 
järkevää myös kaupungin kiinteistöyhtiöissä." Lisäksi kappaleen 5 vii
meinen lause korvataan seuraavalla: "Ottaen huomioon asunnonhakija
tilanteen pitkäaikainen asuminen kaupungin asunnossa ei ole itseisar
vo. Ensisijaisena ja kaikkia osapuolia hyödyttävänä palkitsemisvaih
toehtona voisi olla määräajoin annettava remonttipaketti omaehtoiseen 
korjaukseen." 

Jäsen Haarman vastaehdotus hyväksyttiin äänin 6-3. Vähemmistöön 
kuuluivat Lindqvist, Koste ja Peipinen. 

Pöytäkirjanote ka upunginhallitukseJle. 

Lisätiedot: 
Leijo Markku, apulaisosastopäällikkö, puhelin 310 34159 
Moisio Tiina, suunnittelija, puhelin 31034177 
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, \RM 
Khs dnroQ J/d - /6Jt/&5tZ.~~ Kaupunginhallitus 
Sstn djnAr -1- -2-5- ~~ ~ ~ -;~~- ------

aap. n. 

423 § 
LAUSUNTO VALTUUSTOALOITrEESTA, JOKA KOSKEE PYÖRÄTAS
KUJEN KÄYTIÖÖNOTIOA 

Kslk 2010-1195 
Esityslistan asia Lsp/3 

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa asiasta kaupunginhallituk
selle seuraavan lausunnon: 

Lausunnon tiivistelmä 

Kantakaupungin pyöräilyolojen kehittämisessä keskeisenä tavoitteena 
on saada koko katuverkko palvelemaan pyöräilyä. Tätä tavoitetta tuke
vat pyörätaskut on sisällytetty lainsäädäntöön Helsingin aloitteesta. 
Suunnittelussa ja rakentamisessa tähdätään pyörätaskujen laajamittai
seen käyttöönottoon vuonna 2011, jolloin niitä aiotaan merkitä noin nel
jäänkymmeneen liikennevaloristeykseen. 

Lausunto 

Helsingissä on käynnistynyt valtuuston strategiaohjelman mukainen 
pyöräilyprojekti, jonka tehtävänä on edistää pyöräilyn lisäämistä, jou
duttaa oikeanlaisten suunnitteluratkaisujen omaksumista ja toimia pyö
räliikenteen painoarvon lisäämiseksi kaikessa päätöksenteossa. 

Kantakaupungin pyöräilyolojen kehittämisessä merkittävä muutos ai
empaan verrattuna on, että pyöräilyä ei enää rinnasteta jalankulkuun 
vaan entistä selkeämmin ajoneuvoliikenteeseen. Kun pyöräilyverkko on 
perinteisesti nähty vain pyöräteiden muodostamana verkostona, se laa
jenee kattamaan kaikki muutkin yhteydet joilla pyöräilyä esiintyy eli käy
tännössä koko katuverkon. Pyöräily katuverkossa on tehtävä nykyistä 
helpommaksi, mikä edellyttää muun muassa yksisuuntaisia pyöräteitä 
ja kaistoja sekä risteysjärjestelyjen parantamista. 

Pyörätaskut ovat olennainen keino parantaa pyöräilijän asemaa riste
yksissä. Ne saatiin heinäkuussa 2010 Suomen lainsäädäntöön Helsin-
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gin kaupungin selvitysten ja aloitteen pohjalta. Pyörätaskut mahdollis
tava säännös on sisällytetty tieliikenneasetuksen 45 §:ään, jonka mu
kaan pyörätunnusta voidaan käyttää liikennevaloristeyksissä pysäytys
viivan jälkeen pyöräilijöille varatussa odotustilassa. Pyörätaskujen ha
vaittavuuden varmistamiseksi liikenne- ja viestintäministeriö edellyttää 
lisäksi, että odotustilaan johtaa aina pyöräkaista (LMp 30 a §). Päätök
sessä ei ole määritelty kaistan pituutta. Helsingissä pyritään sovelta
maan säännöstä niin, ettei sen takia jouduttaisi poistamaan pysäköinti
paikkoja. 

Ensimmäisten pyörätaskujen on toimittava alusta lähtien hyvin, mistä 
syystä on järkevää ajoittaa niiden käyttöönotto pyöräilykaudelle. Tämä 
ajoitus mahdollistaa myös tehokkaan ennakkoviestinnän sekä autoili
joille että pyöräilijöille. Kaupunkisuunnitteluvirastossa ja rakennusviras
tossa varaudutaan järjestelyjen laajamittaiseen käyttöönottoon vuonna 
2011, jolloin on tarkoitus saada merkityksi pyörätaskut kaikkiaan noin 
neljäänkymmeneen pyöräilyn kannalta merkittävään liikennevaloriste
ykseen. 

Pöytäkirjanote ja lausuntopyyntöasiakirjat kaupunginhallitukselle 

Lisätiedot:� 
Silfverberg Leena, toimistopäällikkö, puhelin 31037091� 

Pöytäkirja on pidetty nähtävillä 23.11.2010 kaupunkisuunnitteluviraston 
kirfaamossa ja asianosaista koskeva päätös on lähetetty seuraavana 
työpäivänä pöytäkirjan nähtävänäpitämisestä. 

Miia-Riina Holappa 
pöytäkirjanpitäjä 
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Onro: 2008 - 3181 046 Tila: vir 
Avattu: 13.2.2008 
Otsikko: A. toimista reilun kaupan kaupungin arvonimen saamiseksi 
Yksikkö: Kj/Halke Kaupunginjohtaja/Halke 
Valmistelija: RIL Lahdensuo Riikka 

SAAPUNEET KIRJEET 
Knro Saapunut Tila MääräaIka Lähettäjä Kuvailu 
1 13.2.2008 vir 30.9.2008 Aarnipuu Tiia A. toimista reilun kaupan 

PÄÄTÖKSET §I 
Pnro Päätetty nro Määräaika Päättäjä Kuvailu 
1 13.2.2008 55 Kvsto Kaupunginhallituksen vai 
2 8.9.2008 1070 Khs Valtuutettujen tekemien er 
3 15.9.2008 1096 Khs Valtuutettujen tekemien er 
4 24.9.2008 207 Kvsto K1 Miet. 61 2008 aloite nro 
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Onro: 2009 - 296/001 Tila: vir 
Avattu: 11.2.2009 
Otsikko: A. hallintokuntien ohjeistuksesta valtuustoaloitteiden käsittelyprosessissa 
Yksikkö: Kj/Halke Kaupunginjohtaja/Halke 
Valmistelija: AVA Vallittu Anja 

SAAPUNEET KIRJEET 
Knro Saapunut Tila Määräaika Lähettäjä Kuvailu 
1 11.2.2009 vir 30.9.2009 Männistö Lasse A. hallintokuntien ohje istu 

PÄÄTÖKSET §/ 
Pnro Päätetty nro Määräaika Päättäjä Kuvailu 
1 11.2.2009 42 Kvsto Khn valmisteltavaksi 
2 24.8.2009 896 Khs Kvstoon, Pöydälle 
3 31.8.2009 915 Khs Kvstoon, Ehdotuksen muk 
4 9.9.2009 193 Kvsto Pöydälle 
5 23.9.2009 208 Kvsto K1 Palautettiin, miet. 3/20 
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Onro: 2010 - 451 /542 Tila: vir 
Avattu: 3.3.2010 
Otsikko: A. tilojen järjestämisestä kouluissa toimiville iltapäiväryhmille 
Yksikkö: Sj Sivistys- ja henkilöstötoimi 
Valm istelija: HH Hyttinen Hannu 

SAAPUNEET KIRJEET 
Knro Saapunut Tila Määräaika Lähettäjä Kuvailu 
1 3.3.2010 vir 30.9.2010 Mäki Terhi A. tilojen järjestämisestä k 

LAUSUNTOPYYNNÖT / LAUSUNNOT JA TOIMEKSIANNOT 
Lnro Lähtenyt Tila Määräaika Saapunut Vast.ottaja Huomautus 
L1 10.3.2010 rat 30.5.2010 2.6.2010 Olk K1 jälj. 
L2 7.10.2010 vir 15.1.2011 Olk K1 jälj. (Kvsto palautti aloi 

PÄÄTÖKSET §/ 
Pnro Päätetty nro Määräaika Päättäjä Kuvailu 
1 3.3.2010 62 Kvsto Kaupunginvaltuuston kok 
2 23.8.2010 906 Khs Valtuutettujen tekemien al 
3 30.8.2010 932 Khs Valtuutettujen tekemien al 
4 8.9.2010 204 Kvsto pöyd., K1 miet. 4/2010, al 
5 22.9.2010 215 Kvsto K1 miet. 4/2010, aloite 31 

Onro: 2010 - 574 / 629 Tila: vir 
Avattu: 17.3.2010 
Otsikko: A. savuttomien vuokratalojen rakentamisesta liitettäväksi osaksi Savuton Helsinki 

strategiaa 
Yksikkö: Kaj Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi 
Valmistelija: RM Ryöti Miliza 

SAAPUNEET KIRJEET 
Knro Saapunut Tila Määräaika Lähettäjä Kuvailu 
1 17.3.2010 vir 8.9.2010 Vuorela Antti A. savuttomien vuokratalo 

LAUSUNTOPYYNNÖT / LAUSUNNOT JA TOIMEKSIANNOT 
Lnro Lähtenyt Tila Määräaika Saapunut Vast.ottaja Huomautus 
L1 14.4.2010 rat 15.6.2010 1.6.2010 Aslk K1 jälj. 
L2 14.4.2010 rat 23.8.2010 16.9.2010 Vuokralaisneuvot K1 jälj.lent.määräaika 15. 
T3 1.12.2010 rat Aslk K1, L1-2 tpv, jälj. Selostus 

PÄÄTÖKSET §/ 
Pnro Päätetty nro Määräaika Päättäjä Kuvailu 
1 17.3.2010 74 Kvsto Khn valmisteltavaksi 
2 8.11.2010 1194 Khs Kvstoon, Pöydälle 
3 15.11.2010 1220 Khs Kvstoon, äänestyksin 9-6 
4 24.11.2010 267 Kvsto K1 palautettiin miet. 8/201 
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Onro: 2010 - 820/051 Tila: vir 
Avattu: 21.4.2010 
Otsikko: A. Kaupungin tietotekniikkakustannusten pienentäminen 
Yksikkö: KjfTaske KaupunginjohtajafTaske 
Valmistelija: TKO Korhonen Tapio 

SAAPUNEET KIRJEET 
Knro Saapunut 
1 21.4.2010 

Tila 
vir 

Määräaika 
30.11.2010 

Lähettäjä 
Sumuvuori Johanna 

Kuvailu 
A. Kaupungin tietotekniikk 

PÄÄTÖKSET 
Pnro Päätetty 
1 21.4.2010 

§/ 
nro 
104 

Määräaika Päättäjä 
Kvsto 

Kuvailu 
Khn valmisteltavaksi 

2 
3 
4 

8.11.2010 
15.11.2010 
24.11.2010 

1194 
1220 
267 

Khs 
Khs 
Kvsto 

Kvstoon, Pöydälle 
Kvstoon, Ehdotuksen muk 
K1 palautettiin, miet. 8/20 

Onro: 2010 - 828/311 Tila: vir 
Avattu: 21.4.2010 
Otsikko: A. Terveysasemien keskitetty ajanvaraus 
Yksikkö: Stj Sosiaali- ja terveystoimi 
Valmistelija: MLR Rautanen Marja-Liisa 

SAAPUNEET KIRJEET 
Knro Saapunut Tila Määräaika Lähettäjä 
1 21.4.2010 vir 30.11.2010 Tenkula Tarja 

LAUSUNTOPYYNNÖT / LAUSUNNOT JA TOIMEKSIANNOT 
Lnro Lähtenyt Tila Määräaika Saapunut Vast.ottaja 
L1 28.4.2010 rat 10.9.2010 26.8.2010 Tervlk 
L2 28.4.2010 rat 10.9.2010 15.9.2010 Taske 
L3 9.12.2010 vir 1.3.2011 Tervlk 
L4 9.12.2010 vir 1.3.2011 Taske 

PÄÄTÖKSET §/ 
Pnro Päätetty nro Määräaika Päättäjä 
1 21.4.2010 104 Kvsto 
2 8.11.2010 1194 Khs 
3 15.11.2010 1220 Khs 
4 24.11.2010 267 Kvsto 

Kuvailu 
A. Terveysasemien keskit 

Huomautus� 
K1 jälj.� 
K1 jälj.� 
K1, L1-2jälj.� 
K1, L1-2jälj.� 

Kuvailu� 
Khn valmisteltavaksi� 
Kvstoon, Pöydälle� 
Kvstoon, Ehdotuksen muk� 
K1 palautettiin, miet. 8/20� 

Onro: 2010- 1626/641 Tila: vir 
Avattu: 8.9.2010 
Otsikko: A. Temppeliaukion kirkon ympäristön bussiliikenteen järjestämisestä 
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Yksikkö: 
Valmistelija: 

Kaj 
RM 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi 
Ryöti Miliza 

SAAPUNEET KIRJEET 
Knro Saapunut Tila 
1 8.9.2010 vir 

Määräaika 
28.2.2011 

Lähettäjä 
Pakarinen Pia 

Kuvailu 
A. Temppeliaukion kirkon 

LAUSUNTOPYYNNÖT / LAUSUNNOT JA TOIMEKSIANNOT 
Lnro Lähtenyt Tila Määräaika Saapunut Vast.ottaja 
T1 1.12.2010 rat Kslk 

Huomautus 
K1 tpv, jälj. /Selvitys tehdy 

PÄÄTÖKSET 
Pnro Päätetty 
1 8.9.2010 
2 8.11.2010 
3 15.11.2010 
4 24.11.2010 

§/ 
nro Määräaika 
205 
1194 
1220 
267 

Päättäjä 
Kvsto 
Khs 
Khs 
Kvsto 

Kuvailu 
Khn valmisteltavaksi 
Kvstoon, Pöydälle 
Kvstoon, Ehdotuksen muk 
K1 palautettiin miet. 8/201 

Dnro: 
Avattu: 
Otsikko: 
Yksikkö: 
Valmistelija: 

2010 - 1699/645 Tila: vir 
22.9.2010 
A. Kivisaarentien turvallisuus ja meluhaitat 
Kaj Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi 
RM Ryöti Miliza 

SAAPUNEET KIRJEET 
Knro Saapunut Tila 
1 22.9.2010 vir 

Määräaika 
31.5.2011 

Lähettäjä 
Vuorela Antti 

Kuvailu 
A. Kivisaarentien turvallisu 

LAUSUNTOPYYNNÖT / LAUSUNNOT JA TOIMEKSIANNOT 
Lnro Lähtenyt Tila Määräaika Saapunut 
L1 29.9.2010 rat 15.3.2011 25.11.2010 

Vast.ottaja 
Kslk 

Huomautus 
K1 jälj. 

PÄÄTÖKSET §/ 
Pnro Päätetty nro Määräaika Päättäjä Kuvailu 
1 22.9.2010 216 Kvs~ Kaupunginvaltuuston kok 

Dnro: 
Avattu: 
Otsikko: 
Yksikkö: 
Valmistelija: 

2010 -1700/741 Tila: 
22.9.2010 
A. Päiväkotien välipalat 
Stj Sosiaali- ja terveystoimi 
OHA Hari Olli 

vir 

SAAPUNEET KIRJEET 
Knro Saapunut Tila 
1 22.9.2010 vir 

Määräaika 
31.5.2011 

Lähettäjä 
Vuorela Antti 

Kuvailu 
A. Päiväkotien välipalat 
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LAUSUNTOPYYNNÖT /LAUSUNNOT JA TOIMEKSIANNOT 
Lnro Lähtenyt Tila Määräaika Saapunut Vast.ottaja 
L1 29.9.2010 vir 20.2.2011 Soslk 

PÄÄTÖKSET §/ 
Pnro Päätetty nro Määräaika Päättäjä 
1 22.9.2010 216 Kvsto 

Dnro: 2010-1710/61 Tila: vir 
Avattu: 22.9.2010 
Otsikko: A. tilaajavastuulain velvoitteet rakennuttamishankkeissa 
Yksikkö: Ryj Rakennus- ja ympäristötoimi 
Valmistelija: KMA Matikainen Kristiina 

SAAPUNEET KIRJEET 
Knro Saapunut Tila Määräaika Lähettäjä 
1 22.9.2010 vir 31.5.2011 Mäki Terhi 

LAUSUNTOPYYNNÖT / LAUSUNNOT JA TOIMEKSIANNOT 
Lnro Lähtenyt Tila Määräaika Saapunut Vast.ottaja 
L1 29.9.2010 vir 10.12.2010 Ytlk 

PÄÄTÖKSET §/ 
Pnro Päätetty nro Määräaika Päättäjä 
1 22.9.2010 216 Kvsto 

Dnro: 2010-1713/641 Tila: vir 
Avattu: 22.9.2010 
Otsikko: A. keskustakampuksen kävelykatualueen kehittäminen 
Yksikkö: Kaj Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi 
Valmistelija: RM Ryöti Miliza 

SAAPUNEET KIRJEET 
Knro Saapunut Tila Määräaika Lähettäjä 
1 22.9.2010 vir 31.5.2011 Björnberg-Enckell M 

LAUSUNTOPYYNNÖT / LAUSUNNOT JA TOIMEKSIANNOT 
Lnro Lähtenyt Tila Määräaika Saapunut Vast.ottaja 
L1 29.9.2010 vir 15.3.2011 Kslk 

PÄÄTÖKSET §/ 
Pnro Päätetty nro Määräaika Päättäjä 
1 22.9.2010 216 Kvsto 

Huomautus 
K1 jälj. 

Kuvailu 
Kaupunginvaltuuston kok 

Kuvailu 
A. tilaajavastuulain velvoitt 

Huomautus 
K1 jälj. 

Kuvailu 
Kaupunginvaltuuston kok 

Kuvailu 
A. keskustakampuksen kä 

Huomautus 
K1 jälj. 

Kuvailu 
Kaupunginvaltuuston kok 
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Dnro: 
Avattu: 
Otsikko: 
Yksikkö: 
Valmistelija: 

2010 -1715/472 Tila: vir 
22.9.2010 
A. kansalaiskuntosalit leikkipuistojen yhteyteen 
Sj Sivistys- ja henkilöstötoimi 
HH Hyttinen Hannu 

SAAPUNEET KIRJEET 
Knro Saapunut Tila 
1 22.9.2010 vir 

Määräaika 
31.5.2011 

Lähettäjä 
Arhinmäki Paavo 

Kuvailu 
A. kansalaiskuntosalit leik 

LAUSUNTOPYYNNÖT / LAUSUNNOT JA TOIMEKSIANNOT 
Lnro Lähtenyt Tila Määräaika Saapunut Vast.ottaja 
L1 7.10.2010 vir 1.3.2011 Lilk 
L2 7.10.2010 vir 1.3.2011 Ytlk 

Huomautus 
K1 jälj. 
K1 jälj. 

PÄÄTÖKSET 
Pnro Päätetty 
1 22.9.2010 

§/ 
nro Määräaika 
216 

Päättäjä 
Kvsto 

Kuvailu 
Kaupunginvaltuuston kok 

Dnro: 
Avattu: 

2010 -1716 / 819 
22.9.2010 

Tila: vir 

Otsikko: 
Yksikkö: 
Valmistelija: 

A. ympäristö- ja roskaamiskasvatus 
Sj Sivistys- ja henkilöstötoimi 
HH Hyttinen Hannu 

SAAPUNEET KIRJEET 
Knro Saapunut 
1 22.9.2010 

Tila 
vir 

Määräaika 
31.5.2011 

Lähettäjä 
Anttila Maija 

Kuvailu 
A. ympäristö- ja roskaami 

LAUSUNTOPYYNNÖT / LAUSUNNOT JA TOIMEKSIANNOT 
Lnro Lähtenyt 
L1 7.10.2010 
L2 7.10.2010 
L3 7.10.2010 

Tila Määräaika Saapunut 
vir 1.3.2011 
vir 1.3.2010 
vir 1.3.2011 

Vast.ottaja 
Olk 
Soslk 
Heke 

Huomautus 
K1 jälj. 
K1 jälj. 
K1 jälj. 

PÄÄTÖKSET 
Pnro Päätetty 
1 22.9.2010 

§/ 
nro Määräaika 
216 

Päättäjä 
Kvs~ 

Kuvailu 
Kaupunginvaltuuston kok 

Dnro: 2010- 1844/233 Tila: vir 
Avattu: 6.10.2010 
Otsikko: A. Romanipoliittisen ohjelman toteutuksesta 
Yksikkö: Kj/Halke Kaupunginjohtaja/Halke 
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Valmistelija: AVA Vallittu Anja 

SAAPUNEET KIRJEET 
Knro Saapunut Tila Määräaika Lähettäjä Kuvailu 
1 6.10.2010 vir 25.5.2011 Asko-Seljavaara Sirp A. Romanipoliittisen ohjel 

LAUSUNTOPYYNNÖT / LAUSUNNOT JA TOIMEKSIANNOT 
Lnro Lähtenyt Tila Määräaika Saapunut Vast.ottaja Huomautus 
L1 15.10.2010 rat 30.12.2010 22.12.2010 Olk K1 jälj./ent. määräaika 30. 
L2 15.10.2010 rat 30.11.2010 30.11.2010 Soslk K1 jälj. 
L3 15.10.2010 rat 30.11.2010 17.11.2010 Tervlk K1 jälj. 
L4 15.10.2010 rat 30.11.2010 26.11.2010 Nlk K1 jälj. 
L5 15.10.2010 rat 30.11.2010 23.11.2010 Kklk K1 jälj. 
L6 15.10.2010 rat 30.11.2010 1.12.2010 Heke K1 jälj. 
L7 15.10.2010 rat 30.11.2010 8.12.2010 Taske K1 jälj. 

PÄÄTÖKSET §/ 
Pnro Päätetty nro Määräaika Päättäjä Kuvailu 
1 6.10.2010 222 Kvsto Kaupunginvaltuuston kok 

Dnro: 2010 - 1847/021 Tila: vir 
Avattu: 6.10.2010 
Otsikko: A. oman vuokra-asuntokannan ylläpitoon erikoistuvan peruskorjausyhtiön 

perustamisesta 
Yksikkö: KjfTaske KaupunginjohtajafTaske 
Valmistelija: TKO Korhonen Tapio 

SAAPUNEET KIRJEET 
Knro Saapunut Tila Määräaika Lähettäjä Kuvailu 
1 6.10.2010 vir 25.5.2011 Vikstedt Tea A. oman vuokra-asuntoka 

LAUSUNTOPYYNNÖT / LAUSUNNOT JA TOIMEKSIANNOT 
Lnro Lähtenyt Tila Määräaika Saapunut Vast.ottaja Huomautus 
L1 30.11.2010 vir 

PÄÄTÖKSET §/ 
Pnro Päätetty nro Määräaika Päättäjä Kuvailu 
1 6.10.2010 222 Kvsto Kaupunginvaltuuston kok 

Dnro: 2010 - 1848/049 Tila: vir 
Avattu: 6.10.2010 
Otsikko: A. sosiaalisen median viestintä- ja vuorovaikutusstrategian laatimisesta 
Yksikkö: Kj/Halke Kaupunginjohtaja/Halke 
Valmistelija: EW Waronen Eero 

SAAPUNEET KIRJEET� 
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Knro Saapunut Tila Määräaika Lähettäjä Kuvailu 
1 6.10.2010 vir 25.5.2011 Männistö Lasse A. sosiaalisen median vie 

LAUSUNTOPYYNNÖT / LAUSUNNOT JA TOIMEKSIANNOT 
Lnro Lähtenyt Tila Määräaika Saapunut Vast.ottaja Huomautus 
L1 13.10.2010 rat 15.12.201017.12.2010 Taske K1 jälj., palaava lausunto 

PÄÄTÖKSET §/ 
Pnro Päätetty nro Määräaika Päättäjä Kuvailu 
1 6.10.2010 222 Kvs~ Kaupunginvaltuuston kok 

Dnro: 2010- 1849/681 Tila: vir 
Avattu: 6.10.2010 
Otsikko: A. kierrätyspäivien järjestämisestä osaksi World Design Capital vuoden tapahtumia 
Yksikkö: Ryj Rakennus- ja ympäristötoimi 
Valmistelija: KMA Matikainen Kristiina 

SAAPUNEET KIRJEET 
Knro Saapunut Tila Määräaika Lähettäjä Kuvailu 
1 6.10.2010 vir 25.5.2011 Helistö Kimmo A. kierrätyspäivien järjestä 

LAUSUNTOPYYNNÖT / LAUSUNNOT JA TOIMEKSIANNOT 
Lnro 
L1 
L2 
L3 

Lähtenyt 
11.10.2010 
11.10.2010 
11.10.2010 

Tila 
rat 
vir 
vir 

Määräaika 
28.2.2011 
28.2.2011 
28.2.2011 

Saapunut 
27.12.2010 

Vast.ottaja 
HSY 
Pääkaupunkiseu 
Taske 

Huomautus 
K1 jälj. 
K1 jälj. 
K1 jälj. 

PÄÄTÖKSET 
Pnro Päätetty 
1 6.10.2010 

§/ 
nro 
222 

Määräaika Päättäjä 
Kvsto 

Kuvailu 
Kaupunginvaltuuston kok 

Dnro: 
Avattu: 
Otsikko: 
Yksikkö: 
Valmistelija: 

2010-1931/719 Tila: vir 
20.10.2010 
A. julkisten rakennusten sähkö- ja lämmityskulujen tarkistamisesta 
Ryj Rakennus- ja ympäristötoimi 
KMA Matikainen Kristiina 

SAAPUNEET KIRJEET 
Knro Saapunut Tila Määräaika Lähettäjä 
1 20.10.2010 vir 31.5.2011 Valokainen Tuomo 

LAUSUNTOPYYNNÖT / LAUSUNNOT JA TOIMEKSIANNOT 
Lnro Lähtenyt Tila Määräaika Saapunut Vast.ottaja 
L1 26.10.2010 vir 31.12.2010 Ytlk 
L2 26.10.2010 rat 31.12.201031.12.2010 Klk 

Kuvailu 
A. julkisten rakennusten s 

Huomautus� 
K1 jälj.� 
K1 jälj.� 
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PÄÄTÖKSET §/ 
Pnro Päätetty nro Määräaika Päättäjä Kuvailu 
1 20.10.2010 235 Kvsto Kaupunginvaltuuston kok 

Onro: 2010 - 1932/379 Tila: vir 
Avattu: 20.10.2010 
Otsikko: A. vanhusten asuintalojen säilyttämisestä sosiaaliviraston vanhuspalveluna 
Yksikkö: Stj Sosiaali- ja terveystoimi 
Valmistelija: OHA Hari Olli 

SAAPUNEET KIRJEET 
Knro Saapunut Tila Määräaika Lähettäjä Kuvailu 
1 20.10.2010 vir 31.5.2011 Peltola Kati A. vanhusten asuintalojen 

LAUSUNTOPYYNNÖT / LAUSUNNOT JA TOIMEKSIANNOT 
Lnro Lähtenyt Tila Määräaika Saapunut VasLottaja 
L1 27.10.2010 vir 28.2.2011 Soslk 

Huomautus 
K1 jälj. 

PÄÄTÖKSET 
Pnro Päätetty 
1 20.10.2010 

§/ 
nro Määräaika 
235 

Päättäjä 
Kvsto 

Kuvailu 
Kaupunginvaltuuston kok 

Onro: 
Avattu: 
Otsikko: 
Yksikkö: 
Valmistelija: 

2010- 1933/091 Tila: 
20.10.2010 
A. informaatiokanavien valitsemisesta 
Kj/Halke Kaupunginjohtaja/Halke 
EW Waronen Eero 

vir 

SAAPUNEET KIRJEET 
Knro Saapunut Tila 
1 20.10.2010 vir 

Määräaika 
31.5.2011 

Lähettäjä 
Kanerva Seppo 

Kuvailu 
A. informaatiokanavien va 

PÄÄTÖKSET 
Pnro Päätetty 
1 20.10.2010 

§/ 
nro Määräaika 
235 

Päättäjä 
Kvsto 

Kuvailu 
Kaupunginvaltuuston kok 

Onro: 2010 - 1934/301 Tila: vir 
Avattu: 20.10.2010 
Otsikko: A. saattohoitoyksikön perustamisen selvittämisestä 
Yksikkö: Stj Sosiaali- ja terveystoimi 
Valmistelija: MLR Rautanen Marja-Liisa 
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SAAPUNEET KIRJEET 
Knro Saapunut Tila Määräaika Lähettäjä Kuvailu 
1 20.10.2010 vir 31.5.2011 Rantanen Tuomas A. saattohoitoyksikön per 

LAUSUNTOPYYNNÖT / LAUSUNNOT JA TOIMEKSIANNOT 
Lnro Lähtenyt Tila Määräaika Saapunut VasLottaja Huomautus 
L1 27.10.2010 rat 28.2.2011 26.1.2011 Tervlk K1 jälj. 
L2 27.10.2010 vir 28.2.2011 Soslk K1 jälj. 

PÄÄTÖKSET §/ 
Pnro Päätetty nro Määräaika Päättäjä Kuvailu 
1 20.10.2010 235 Kvsto Kaupunginvaltuuston kok 

Onro: 2010- 1935/651 Tila: vir 
Avattu: 20.10.2010 
Otsikko: A. Suutarilan omakotialueen sorateiden kunnon parantamisesta 
Yksikkö: Ryj Rakennus- ja ympäristötoimi 
Valmistelija: KMA Matikainen Kristiina 

SAAPUNEET KIRJEET 
Knro Saapunut Tila Määräaika Lähettäjä Kuvailu 
1 20.10.2010 vir 31.5.2011 Hakola Juha A. Suutarilan omakotialue 

LAUSUNTOPYYNNÖT / LAUSUNNOT JA TOIMEKSIANNOT 
Lnro 
L1 

Lähtenyt 
26.10.2010 

Tila 
vir 

Määräaika 
31.12.2010 

Saapunut VasLottaja 
Ytlk 

Huomautus 
K1 jälj. 

PÄÄTÖKSET 
Pnro Päätetty 
1 20.10.2010 

§/ 
nro 
235 

Määräaika Päättäjä 
Kvsto 

Kuvailu 
Kaupunginvaltuuston kok 

Onro: 2010- 1936 /349 Tila: vir 
Avattu: 20.10.2010 
Otsikko: A. Käsien kuivaus luontoa säästäen - hankkeen laajentamisesta 
Yksikkö: Stj Sosiaali- ja terveystoimi 
Valmistelija: OHA Hari Olli 

SAAPUNEET KIRJEET 
Knro Saapunut Tila Määräaika Lähettäjä Kuvailu 
1 20.10.2010 vir 31.5.2011 Vainikka Mirka A. Käsien kuivaus luontoa 

LAUSUNTOPYYNNÖT / LAUSUNNOT JA TOIMEKSIANNOT 
Lnro Lähtenyt Tila Määräaika Saapunut Vast.ottaja Huomautus 
L1 27.10.2010 vir 28.2.2011 Palmiajk K1 jälj. 
L2 27.10.2010 vir 28.2.2011 Soslk K1 jälj. 
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L3 27.10.2010 rat 28.2.2011 26.1.2011 Tervlk K1 jälj. 
L4 27.10.2010 vir 28.2.2011 Ylk K1 jälj. 

PÄÄTÖKSET §/ 
Pnro Päätetty nro Määräaika Päättäjä Kuvailu 
1 20.10.2010 235 Kvsto Kaupunginvaltuuston kok 

Omo: 2010- 1937 / 044 Tila: vir 
Avattu: 20.10.2010 
Otsikko: A. senioripalveluoppaan tekemisestä 
Yksikkö: Kj/Halke Kaupunginjohtaja/Halke 
Valmistelija: EW Waronen Eero 

SAAPUNEET KIRJEET 
Knro Saapunut Tila Määräaika Lähettäjä Kuvailu 
1 20.10.2010 vir 31.5.2011 Karhuvaara Arja A. senioripalveluoppaan t 

PÄÄTÖKSET §/ 
Pnro Päätetty nro Määräaika Päättäjä Kuvailu 
1 20.10.2010 235 Kvsto Kaupunginvaltuuston kok 

Omo: 
Avattu: 
Otsikko: 
Yksikkö: 
Valmistelija: 

2010 - 1938/ 370 Tila: vir 
20.10.2010 
A. ikäihmisten palvelurakenteen kehittämisestä 
Stj Sosiaali- ja terveystoimi 
OHA Hari Olli 

SAAPUNEET KIRJEET 
Knro Saapunut Tila 
1 20.10.2010 vir 

Määräaika 
31.5.2011 

Lähettäjä 
Muurinen Seija 

Kuvailu 
A. ikäihmisten palvelurake 

LAUSUNTOPYYNNÖT / LAUSUNNOT JA TOIMEKSIANNOT 
Lnro Lähtenyt Tila Määräaika Saapunut Vast.ottaja Huomautus 
L1 27.10.2010 rat 28.2.2011 9.12.2010 Soslk K1 jälj. 
L2 27.10.2010 rat 28.2.2011 22.12.2010 Tervlk K1 jälj. 
L3 27.10.2010 vir 28.2.2011 Taske K1 jälj. 

PÄÄTÖKSET §/ 
Pnro Päätetty nro Määräaika Päättäjä Kuvailu 
1 20.10.2010 235 Kvsto Kaupunginvaltuuston kok 
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Dnro:� 2010-1939/741 Tila: vir 
Avattu:� 20.10.2010 
Otsikko:� A. kokemusten selvittämisestä päiväkotien ruokapalvelusta sekä 

kehittämistoimenpiteistä 
Yksikkö:� KjfTaske KaupunginjohtajafTaske 
Valmistelija:� HTM Holstila Terttu 

SAAPUNEET KIRJEET 
Knro Saapunut Tila Määräaika Lähettäjä Kuvailu 
1 20.10.2010 vir 31.5.2011 Hakanen Yrjö A. kokemusten selvittämis 

LAUSUNTOPYYNNÖT / LAUSUNNOT JA TOIMEKSIANNOT 
Lnro Lähtenyt Tila Määräaika Saapunut VasLottaja Huomautus 
L1 27.10.2010 vir 28.2.2011 Palmiajk K1 jälj. 
L2 27.10.2010 vir 28.2.2011 Soslk K1 jälj. 

PÄÄTÖKSET §/ 
Pnro Päätetty mo Määräaika Päättäjä� Kuvailu 
1 20.10.2010 235 Kvsto� Kaupunginvaltuuston kok 

Dnro: 2010-1940/341 Tila: vir 
Avattu: 20.10.2010 
Otsikko: A. selvityksen tekemisestä päivähoidon pedagogisesta kiinnostuksesta sekä 

päiväkotibussien hyödyntämisestä 
Yksikkö: Stj Sosiaali- ja terveystoimi 
Valmistelija: OHA Hari Olli 

SAAPUNEET KIRJEET 
Knro Saapunut Tila Määräaika Lähettäjä Kuvailu 
1 20.10.2010 vir 31.5.2011 Vesikansa Sanna A. selvityksen tekemisest 

LAUSUNTOPYYNNÖT / LAUSUNNOT JA TOIMEKSIANNOT 
Lnro 
L1 

Lähtenyt 
27.10.2010 

Tila 
vir 

Määräaika 
28.2.2011 

Saapunut VasLottaja 
Soslk 

Huomautus 
K1 jälj. 

PÄÄTÖKSET 
Pnro Päätetty 
1 20.10.2010 

§/ 
mo 
235 

Määräaika Päättäjä 
Kvsto 

Kuvailu 
Kaupunginvaltuuston kok 

Dnro: 2010 - 2051 /611 Tila: vir 
Avattu: 3.11.2010 
Otsikko: A. Lauttasaaren bensiini- ja huoltoaseman säilyttämisestä 
Yksikkö: Ryj Rakennus- ja ympäristötoimi 
Valmistelija: KMA Matikainen Kristiina 

SAAPUNEET KIRJEET� 
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Knro Saapunut Tila Määräaika Lähettäjä 
1 3.11.2010 vir 11.5.2011 Kanerva Seppo 

LAUSUNTOPYYNNÖT / LAUSUNNOT JA TOIMEKSIANNOT 
Lnro Lähtenyt Tila Määräaika Saapunut VasLottaja 
L1 8.11.2010 rat 31.12.2010 22.12.2010 Kslk 
L2 8.11.2010 vir 31.12.2010 HKLjk 

PÄÄTÖKSET §/ 
Pnro Päätetty nro Määräaika Päättäjä 
1 3.11.2010 239 Kvsto 

Onro: 2010 - 2052 / 000 Tila: vir 
Avattu: 4.11.2010 
Otsikko: A. Käsityöpajan toiminnan turvaamisesta 
Yksikkö: Stj Sosiaali- ja terveystoimi 
Valmistelija: OHA Hari Olli 

SAAPUNEET KIRJEET 
Knro Saapunut Tila Määräaika Lähettäjä 
1 3.11.2010 vir 11.5.2010 Vesikansa Sanna 

LAUSUNTOPYYNNÖT / LAUSUNNOT JA TOIMEKSIANNOT 
Lnro Lähtenyt Tila Määräaika Saapunut Vast.ottaja 
L1 10.11.2010 vlr 28.2.2011 Soslk 
L2 10.11.2010 vir 28.2.2011 Ytlk 
L3 10.11.2010 vir 28.2.2011 Kklk 
L4 10.11.2010 vir 28.2.2011 Taske 
L5 10.11.2010 vir 28.2.2011 Heke 

PÄÄTÖKSET §/ 
Pnro Päätetty nro Määräaika Päättäjä 
1 3.11.2010 239 Kvsto 

Onro: 2010-2053/313 Tila: vir 
Avattu: 4.11.2010 
Otsikko: A.ksylitolipastillien käytöstä päiväkodeissa ja kouluissa 
Yksikkö: Sj Sivistys- ja henkilöstötoimi 
Valmistelija: HH Hyttinen Hannu 

Kuvailu 
A. Lauttasaaren bensiini- j 

Huomautus� 
K1 jälj.� 
K1 jälj.� 

Kuvailu� 
Kaupunginvaltuuston kok� 

Kuvailu 
A. Käsityöpajan tOiminnan 

Huomautus� 
K1 jälj.� 
K1 jälj.� 
K1 jälj.� 
K1 jälj.� 
K1 jälj.� 

Kuvailu� 
Kaupunginvaltuuston kok� 

SAAPUNEET KIRJEET 
Knro Saapunut Tila Määräaika Lähettäjä Kuvailu 
1 3.11.2010 vir Tenkula Tarja A. ksylitolipastillien käytös 

LAUSUNTOPYYNNÖT / LAUSUNNOT JA TOIMEKSIANNOT 
Lnro Lähtenyt Tila Määräaika Saapunut Vast.ottaja Huomautus 
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L1 
L2 
L3 
L4 

10.11.2010 
10.11.2010 
10.11.2010 
10.11.2010 

vir 
rat 
vir 
vir 

1.3.2011 
1.3.2011 
1.3.2011 
1.3.2011 

26.1.2011 
Olk 
Tervlk 
Palmiajk 
Soslk 

K1 jälj. 
K1 jälj. 
K1 jälj. 
K1 jälj. 

PÄÄTÖKSET 
Pnro Päätetty 
1 3.11.2010 

§/ 
nro 
239 

Määräaika Päättäjä 
Kvsto 

Kuvailu 
Kaupunginvaltuuston kok 

Dnro: 2010 - 2104/647 Tila: vir 
Avattu: 10.11.2010 
Otsikko: A. polkupyörien paikoitustilasta Munkkiniemen puistotiellä 
Yksikkö: Ryj Rakennus- ja ympäristötoimi 
Valmistelija: KMA Matikainen Kristiina 

SAAPUNEET KIRJEET 
Knro Saapunut Tila Määräaika Lähettäjä Kuvailu 
1 10.11,2010 vir 31.5.2011 Pakarinen Pia A. polkupyörien paikoitusti 

LAUSUNTOPYYNNÖT / LAUSUNNOT JA TOIMEKSIANNOT 
Lnro Lähtenyt Tila Määräaika Saapunut Vast.ottaja Huomautus 
L1 22.11.2010 vir 31.1.2011 HKLjk K1 jälj. 
L2 22.11.2010 vir 31.1.2011 Ytlk K1 jälj. 

PÄÄTÖKSET §/ 
Pnro Päätetty nro Määräaika Päättäjä Kuvailu 
1 10.11.2010 256 Kvsto Kaupunginvaltuuston kok 

Dnro: 2010 - 2106 /102 Tila: vir 
Avattu: 10.11.2010 
Otsikko: A. nimettömästä työnhakukokeilusta 
Yksikkö: Sj Sivistys- ja henkilöstötoimi 
Valmistelija: LM Mickwitz Leena 

SAAPUNEET KIRJEET 
Knro Saapunut Tila Määräaika Lähettäjä Kuvailu 
1 10.11.2010 vir 31.5,2011 Kari Emma A. nimettömästä työnhaku 

LAUSUNTOPYYNNÖT / LAUSUNNOT JA TOIMEKSIANNOT 
Lnro 
L1 
L2 

Lähtenyt 
22.11.2010 
22.11,2010 

Tila 
vir 
vir 

Määräaika 
28.8.2011 
28.8.2011 

Saapunut Vast.ottaja 
Maahanmuutt
Heke 

Huomautus 
o- j K1 jälj. 

K1 jälj. 

PÄÄTÖKSET 
Pnro Päätetty 
1 10.11.2010 

§/ 
nro 
256 

Määräaika Päättäjä 
Kvsto 

Kuvailu 
Kaupunginvaltuuston kok 
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Onro: 2010 - 2107 / 623 Tila: vir 
Avattu: 10.11.2010 
Otsikko: A. tyhjillään olevien vuokrahuoneistojen kunnostamisesta 
Yksikkö: Kaj Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi 
Valmistelija: RM Ryöti Miliza 

SAAPUNEET KIRJEET 
Knro Saapunut Tila Määräaika Lähettäjä Kuvailu 
1 10.11.2010 vir 31.5.2011 Valokainen Tuomo A. tyhjillään olevien vuokr 

LAUSUNTOPYYNNÖT / LAUSUNNOT JA TOIMEKSIANNOT 
Lnro Lähtenyt Tila Määräaika Saapunut Vast.ottaja Huomautus 
L1 30.11.2010 vir 15.3.2010 Aslk K1 jälj. 
L2 30.11.2010 vir 15.3.2011 Klk K1 jälj. 

PÄÄTÖKSET §/� 
Pnro Päätetty nro Määräaika Päättäjä Kuvailu� 
1 10.11.2010 256 Kvsto Kaupunginvaltuuston kok� 

Onro: 2010- 2209/38 Tila: vir� 
Avattu: 24.11.2010� 
Otsikko: A. Kalliolan Setlementtiyhdistyksen myllyhoitoklinikoiden tarpeellisuudesta� 
Yksikkö: Stj Sosiaali- ja terveystoimi� 
Valmistelija: OHA Hari Olli� 

SAAPUNEET KIRJEET� 
Knro Saapunut Tila Määräaika Lähettäjä Kuvailu� 
1 24.11.2010 vir 31.5.2011 Valokainen Tuomo A. Kalliolan Setlementtiyh� 

LAUSUNTOPYYNNÖT / LAUSUNNOT JA TOIMEKSIANNOT� 
Lnro Lähtenyt Tila Määräaika Saapunut Vast.ottaja Huomautus� 
L1 7.12.2010 vir 28.2.2011 Soslk K1 jälj.� 
L2 10.12.2010 vir 28.2.2011 Tervlk K1 jälj.� 
L3 10.12.2010 vir 28.2.2011 Taske K1 jälj.� 

PÄÄTÖKSET §/� 
Pnro Päätetty nro Määräaika Päättäjä Kuvailu� 
1 24.11.2010 268 Kvsto Kaupunginvaltuuston kok� 

Omo: 2010 - 2210 / 05 Tila: vir 
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Avattu: 
Otsikko: 
Yksikkö: 
Valmistelija: 

24
A. 
Kj
AVA 

.11.2010 
ohjeistamisesta sähköpostiviesteihin vastaamisessa 

/Halke Kaupunginjohtaja/Halke 
Vallittu Anja 

SAAPUNEET KIRJEET 
Knro Saapunut Tila 
1 24.11.2010 vir 

Määräaika 
31.5.2011 

Lähettäjä 
Peltola Kati 

Kuvailu 
A. ohjeistamisesta sähköp 

PÄÄTÖKSET §I 
Pnro Päätetty nro Määräaika Päättäjä Kuvailu 
1 24.11 .2010 268 Kvsto Kaupunginvaltuuston kok 

Dnro: 2010-2211/010 Tila: vir 
Avattu: 24.11.2010 
Otsikko: A. luottamushenkilöiden sidonnaisuuksien julkistamisesta kaupungin verkkosivuilla 
Yksikkö: Kj/Halke Kaupunginjohtaja/Halke 
Valmistelija: AVA Vallittu Anja 

SAAPUNEET KIRJEET 
Knro Saapunut 
1 24.11.2010 

Tila 
vir 

Määräaika 
31.5.2011 

Lähettäjä 
Holopainen Mari 

Kuvailu 
A. luottamushenkilöiden si 

PÄÄTÖKSET 
Pnro Päätetty 
1 24.11.2010 

§I 
nro 
268 

Määräaika Päättäjä 
Kvsto 

Kuvailu 
Kaupunginvaltuuston kok 

Dnro: 
Avattu: 
Otsikko: 
Yksikkö: 
Valmistelija: 

2010 - 2212 134 Tila: 
24.11.2010 
A. päivähoidon täyttöasteen laskemisesta 
Stj Sosiaali- ja terveystoimi 
OHA Hari Olli 

vir 

SAAPUNEET KIRJEET 
Knro Saapunut Tila 
1 24.11.2010 vir 

Määräaika 
31.5.2011 

Lähettäjä 
Puhakka Sirpa 

Kuvailu 
A. päivähoidon täyttöaste 

LAUSUNTOPYYNNÖT 1LAUSUNNOT JA TOIMEKSIANNOT 
Lnro Lähtenyt Tila Määräaika Saapunut VasLottaja 
L1 7.12.2010 vir 28.2.2011 Soslk 
L2 10.12.2010 Vlr 28.2.2011 Taske 

Huomautus 
K1 jälj. 
K1 jälj. 

PÄÄTÖKSET 
Pnro Päätetty 
1 24.11.2010 

§I 
nro Määräaika 
268 

Päättäjä 
Kvsto 

Kuvailu 
Kaupunginvaltuuston kok 
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Onro: 
Avattu: 

2010 - 2213 / 469 
24.11.2010 

Tila: vir 

Otsikko: 
Yksikkö: 
Valmistelija: 

A. nuorten palveluiden saamisesta yhdeltä luukulta 
Stj Sosiaali- ja terveystoimi 
MLR Rautanen Marja-Liisa 

SAAPUNEET KIRJEET 
Knro Saapunut 
1 24.11.2010 

Tila 
vir 

Määräaika 
31.5.2011 

Lähettäjä 
Vesikansa Sanna 

Kuvailu 
A. nuorten palveluiden sa 

LAUSUNTOPYYNNÖT / LAUSUNNOT JA TOIMEKSIANNOT 
Lnro Lähtenyt Tila Määräaika Saapunut Vast.ottaja 
L1 9.12.2010 vir 1.3.2011 Soslk 
L2 9.12.2010 vir 1.3.2011 Tervlk 
L3 9.12.2010 vir 1.3.2011 Olk 
L4 9.12.2010 vir 1.3.2011 Nlk 
L5 9.12.2010 vir 1.3.2011 Heke 
L6 9.12.2010 vir 1.3.2011 Taske 

Huomautus 
K1 jälj. 
K1 jälj. 
K1 jälj. 
K1 jälj. 
K1 jälj. 
K1 jälj. 

PÄÄTÖKSET 
Pnro Päätetty 
1 24.11.2010 

§/ 
nro Määräaika 
268 

Päättäjä 
Kvsto 

Kuvailu 
Kaupunginvaltuuston kok 

Onro: 2010-2214/37 Tila: vir 
Avattu: 24.11.2010 
Otsikko: A. ryhmäkotien perustamisesta ikäihmisten asumis- ja hoitopalvelujen järjestämisen 

vaihtoehdoiksi 
Yksikkö: Stj Sosiaali- ja terveystoimi 
Valmistelija: OHA Hari Olli 

SAAPUNEET KIRJEET 
Knro Saapunut Tila Määräaika Lähettäjä Kuvailu 
1 24.11.2010 vir 31.5.2011 Anttila Maija A. ryhmäkotien perustami 

LAUSUNTOPYYNNÖT / LAUSUNNOT JA TOIMEKSIANNOT 
Lnro Lähtenyt Tila Määräaika Saapunut Vast.ottaja Huomautus 
L1 7.12.2010 vir 28.2.2011 Soslk K1 jälj. 
L2 10.12.2010 vir 28.2.2011 Taske K1 jälj. 
L3 10.12.2010 vir 28.2.2011 Aslk K1 jälj. 
L4 mt ERHE 

PÄÄTÖKSET §/ 
Pnro Päätetty nro Määräaika Päättäjä Kuvailu 
1 24.11.2010 268 Kvsto Kaupunginvaltuuston kok 
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Onro: 
Avattu: 
Otsikko: 
Yksikkö: 
Valm istelija: 

2010 - 2215 / 325 Tila: vir 
24.11.2010 
A. erikoissairaanhoidosta kotiutettavien jatkohoidosta 
Stj Sosiaali- ja terveystoimi 
MLR Rautanen Marja-Liisa 

SAAPUNEET KIRJEET 
Knro Saapunut Tila Määräaika Lähettäjä 
1 24.11.2010 vir 31.5.2011 Anttila Maija 

LAUSUNTOPVYNNÖT / LAUSUNNOT JA TOIMEKSIANNOT 
Lnro Lähtenyt Tila Määräaika Saapunut Vast.ottaja 
L1 10.12.2010 vir 1.3.2011 Tervlk 
L2 10.12.2010 vir 1.3.2011 Soslk 
L3 10.12.2010 vir 1.3.2011 Taske 

PÄÄTÖKSET §/ 
Pnro Päätetty nro Määräaika Päättäjä 
1 24.11.2010 268 Kvsto 

Kuvailu 
A. erikoissairaanhoidosta 

Huomautus� 
K1 jälj.� 
K1 jälj.� 
K1 jälj.� 

Kuvailu� 
Kaupunginvaltuuston kok� 

Onro: 
Avattu: 
Otsikko: 
Yksikkö: 
Valmistelija: 

2010-2216/617 Tila: vir 
24.11.2010 
A. Hanasaari B -voimalaitosrakennuksen mahdollisesta uusiokäytöstä 
Kaj Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi 
SUR Rämö Suvi 

SAAPUNEET KIRJEET 
Knro Saapunut Tila Määräaika Lähettäjä 
1 24.11.2010 vir 31.5.2011 Helistö Kimmo 

LAUSUNTOPVYNNÖT / LAUSUNNOT JA TOIMEKSIANNOT 
Lnro 
L1 
L2 
L3 

Lähtenyt 
28.12.2010 
28.12.2010 
28.12.2010 

Tila 
vir 
vir 
vir 

Määräaika 
15.3.2011 
15.3.2011 
15.3.2011 

Saapunut Vast.ottaja 
Kslk 
Kaupunkikuvane 
Helen 

PÄÄTÖKSET 
Pnro Päätetty 
1 24.11.2010 

§/ 
nro 
268 

Määräaika Päättäjä 
Kvsto 

Kuvailu 
A. Hanasaari B -voimalait 

Huomautus� 
K1 jälj.� 
K1 jälj.� 
K1 jälj.� 

Kuvailu� 
Kaupunginvaltuuston kok� 

Onro: 2010 - 2217 / 612 Tila: vir 
Avattu: 24.11.2010 



HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS YHTEENVETO 296 
OIAARIKORTISTA 

26.1.2011 

Otsikko: 
Yksikkö: 
Valmistelija: 

A. päiväkotien tilantarpeesta 
Kaj Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi 
SUR Rämö Suvi 

SAAPUNEET KIRJEET 
Knro Saapunut 
1 24.11.2010 

Tila 
vir 

Määräaika 
31.5.2011 

Lähettäjä 
Karhu Jessica 

Kuvailu 
A. päiväkotien tilantarpee 

LAUSUNTOPYYNNÖT / LAUSUNNOT JA TOIMEKSIANNOT 
Lnro Lähtenyt 
L1 20.12.2010 
L2 20.12.2010 
L3 20.12.2010 
L4 20.12.2010 

Tila Määräaika 
vir 15.3.2011 
vir 15.3.2011 
vir 15.3.2011 
vir 15.3.2011 

Saapunut Vast.ottaja 
Raklk 
Klk 
Soslk 
Taske 

Huomautus 
K1 jälj. 
K1 jälj. 
K1 jälj. 
K1 jälj. 

PÄÄTÖKSET 
Pnro Päätetty 
1 24.11.2010 

§/ 
nro Määräaika 
268 

Päättäjä 
Kvsto 

Kuvailu 
Kaupunginvaltuuston kok 

Onro: 2010 - 2293 / 322 Tila: vir 
Avattu: 8.12.2010 
Otsikko: A. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) toiminnan tehostamisesta 
Yksikkö: Stj Sosiaali- ja terveystoimi 
Valmistelija: MLR Rautanen Marja-Liisa 

SAAPUNEET KIRJEET 
Knro Saapunut Tila Määräaika Lähettäjä 
1 8.12.2010 vir 31.5.2011 Vuorela Antti 

LAUSUNTOPYYNNÖT / LAUSUNNOT JA TOIMEKSIANNOT 
Lnro Lähtenyt Tila Määräaika Saapunut VasLottaja 
L1 17.12.2010 vir 1.3.2011 Tervlk 

PÄÄTÖKSET 
Pnro Päätetty 
1 8.12.2010 

Onro: 
Avattu: 
Otsikko: 
Yksikkö: 
Valmistelija: 

§/ 
nro Määräaika Päättäjä 
288 Kvs~ 

2010 - 2294/ 37 Tila: vir 
8.12.2010 
A. vanhuspalveluiden edistämisestä 
Stj Sosiaali- ja terveystoimi 
ESA Saarinen Erja 

SAAPUNEET KIRJEET 
Knro Saapunut Tila Määräaika Lähettäjä 
1 8.12.2010 vir 315.2011 Ingervo Sirkku 

Kuvailu 
A. Helsingin ja Uudenmaa 

Huomautus 
K1 jälj. 

Kuvailu 
Kaupunginvaltuuston kok 

Kuvailu 
A. vanhuspalveluiden edis 
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LAUSUNTOPYYNNÖT / LAUSUNNOT JA TOIMEKSIANNOT 
Lnro Lähtenyt Tila Määräaika Saapunut Vast.ottaja Huomautus 
L1 17.12.2010 vir 28.2.2011 Soslk K1 jälj. 
L2 17.12.2010 vir 28.2.2011 Tervlk K1 jälj. 
L3 17.12.2010 vir 28.2.2011 Taske K1 jälj. 

PÄÄTÖKSET §/ 
Pnro Päätetty nro Määräaika Päättäjä Kuvailu 
1 8.12.2010 288 Kvsto Kaupunginvaltuuston kok 

Onro: 
Avattu: 
Otsikko: 
Yksikkö: 
Valmistelija: 

2010 - 2295 / 542 Tila: 
8.12.2010 
A. Jakomäen asukkaiden kokoontumistiloista 
Stj Sosiaali- ja terveystoimi 
OHA Hari Olli 

vir 

SAAPUNEET KIRJEET 
Knro Saapunut Tila 
1 8.12.2010 vir 

Määräaika 
31.5.2011 

Lähettäjä 
Puhakka Sirpa 

Kuvailu 
A. Jakomäen asukkaiden 

LAUSUNTOPYYNNÖT / LAUSUNNOT JA TOIMEKSIANNOT 
Lnro Lähtenyt Tila Määräaika Saapunut Vast.ottaja Huomautus 
L1 21.12.2010 vir 28.2.2011 Soslk K1 jätj., ESA lähettänyt la 
L2 21.12.2010 vir 28.2.2011 Taske K1 jälj., ESA lähettänyt la 
L3 21.12.2010 vir 28.2.2011 Klk K1 jälj., ESA lähettänyt la 
L421.12.2010 vir 28.2.2011 Kslk K1 jälj., ESA lähettänyt la 

PÄÄTÖKSET §/ 
Pnro Päätetty nro Määräaika Päättäjä Kuvailu 
1 8.12.2010 288 Kvs~ Kaupunginvaltuuston kok 

Onro: 2010-2296/624 Tila: vir 
Avattu: 8.12.2010 
Otsikko: A. esteettömän liikkumisen varmistamisesta lumiolosuhteissa 
Yksikkö: Ryj Rakennus- ja ympäristötoimi 
Valmistelija: KMA Matikainen Kristiina 

SAAPUNEET KIRJEET 
Knro Saapunut Tila Määräaika Lähettäjä Kuvailu 
1 8.12.2010 vir 31.5.2011 Valtonen Olli A. esteettömän liikkumise 

LAUSUNTOPYYNNÖT / LAUSUNNOT JA TOIMEKSIANNOT 
Lnro Lähtenyt Tila Määräaika Saapunut Vast.ottaja Huomautus 
L1 17.12.2010 vir 28.2.2011 Ytlk K1 jälj. 
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OIAARIKORTISTA 

26.1.2011 

PÄÄTÖKSET §/ 
Pnro Päätetty nro Määräaika Päättäjä Kuvailu 
1 8.12.2010 288 Kvs~ Kaupunginvaltuuston kok 

Onro: 2010 - 2297 / 122 Tila: vir 
Avattu: 8.12.2010 
Otsikko: A tuloksellisuuskorotuksista Laakson ja Suursuon sairaaloissa 
Yksikkö: Stj Sosiaali- ja terveystoimi 
Valmistelija: MLR Rautanen Marja-Liisa 

SAAPUNEET KIRJEET 
Knro Saapunut Tila Määräaika Lähettäjä Kuvailu 
1 8.12.2010 vir 31.5.2011 Hakanen Yrjö A tuloksellisuuskorotuksis 

LAUSUNTOPYYNNÖT / LAUSUNNOT JA TOIMEKSIANNOT 
Lnro Lähtenyt Tila Määräaika Saapunut Va st. ottaja Huomautus 
L1 17.12.2010 vir 1.3.2011 Tervlk K1 jälj. 
L2 17.12.2010 vir 1.3.2011 Taske K1 jälj. 
L3 17.12.2010 vir 1.3.2011 Heke K1 jälj. 

PÄÄTÖKSET §/ 
Pnro Päätetty nro Määräaika Päättäjä Kuvailu 
1 8.12.2010 288 Kvsto Kaupunginvaltuuston kok 
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Omo: 
Avattu: 
Otsikko: 
Yksikkö: 
Valmistelija: 

2011 - 137/647 Tila: 
19.1.2011 
A. lumeen varautumisesta 
Ryj Rakennus- ja ympäristötoimi 
KMA Matikainen Kristiina 

vir 

SAAPUNEET KIRJEET 
Knro Saapunut Tila 
1 19.1.2011 vir 

Määräaika 
25.5.2011 

Lähettäjä 
Anttila Maija 

Kuvailu 
A. lumeen varautumisesta 

Omo: 
Avattu: 
Otsikko: 
Yksikkö: 
Valmistelija: 

2011-138/313 Tila: 
19.1.2011 
A. aikuisten hammashoidon tehostamisesta 
Stj Sosiaali- ja terveystoimi 
MLR Rautanen Marja-Liisa 

vir 

SAAPUNEET KIRJEET 
Kmo Saapunut Tila 
1 19.1.2011 vir 

Määräaika 
25.5.2011 

Lähettäjä 
Valokainen Tuomo 

Kuvailu 
A. aikuisten hammashoid 

Onro: 
Avattu: 
Otsikko: 
Yksikkö: 
Valmistelija: 

2011 - 139/682 Tila: vir 
19.1.2011 
A. rakennustyömaiden ylijäämämassojen sijoituksesta 
Kaj Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi 
SUR Rämö Suvi 

SAAPUNEET KIRJEET 
Knro Saapunut 
1 19.1.2011 

Tila 
vir 

Määräaika 
25.5.2011 

Lähettäjä 
Koskinen Kauko 

Kuvailu 
A. rakennustyömaiden ylij 

Omo: 
Avattu: 

2011 - 140/ 542 
19.1.2011 

Tila: vir 

Otsikko: 
Yksikkö: 
Valmistelija: 

A. Hietarannan uImapaviljongin säilyttämisestä 
Kaj KaupunkisuunnitteJu- ja kiinteistötoimi 
RM Ryöti Miliza 

SAAPUNEET KIRJEET 
Knro Saapunut 
1 19.1.2011 

Tila 
vir 

Määräaika 
25.5.2011 

Lähettäjä 
Kanerva Seppo 

Kuvailu 
A. Hietarannan uimapavilj 
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26.1.2011 

Omo: 
Avattu: 
Otsikko: 
Yksikkö: 
Valmistelija: 

2011 -141/240 Tila: 
19.1.2011 
A. järjestöavustusten keskittämisestä 
KjlTaske KaupunginjohtajalTaske 
TKO Korhonen Tapio 

vir 

SAAPUNEET KIRJEET 
Knro Saapunut Tila 
1 19.1.2011 vir 

Määräaika 
25.5.2011 

Lähettäjä 
Vesikansa Sanna 

Kuvailu 
A. järjestöavustusten kesk 

Onro: 
Avattu: 
Otsikko: 
Yksikkö: 
VaJmistelija: 

2011-142/647 Tila: 
19.1.2011 
A. vuoropysäköintikokeilusta 
Ryj Rakennus- ja ympäristötoimi 
KMA Matikainen Kristiina 

vir 

SAAPUNEET KIRJEET 
Knro Saapunut Tila 
1 19.1.2011 vir 

Määräaika 
25.5.2011 

Lähettäjä 
Vesikansa Sanna 

Kuvailu 
A. vuoropysäköintikokeilu 

Onro: 
Avattu: 
Otsikko: 
Yksikkö: 
Valmistelija: 

2011 - 143/471 Tila: 
19.1.2011 
A. uimahallien perhepukuhuoneista 
Sj Sivistys- ja henkiJöstötoimi 
HH Hyttinen Hannu 

vir 

SAAPUNEET KIRJEET 
Knro Saapunut Tila 
1 19.1.2011 vlr 

Määräaika Lähettäjä 
Vesikansa Sanna 

Kuvailu 
A. uimahallien perhepuku 
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