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Pormestari Jan Vapaavuori 
 Puheenjohtaja. Valtuutetut. Ordförande. Stadsfullmäktige.  Helsingissä on tällä hetkellä varmistettuja tartuntoja 2 089, joka on noin 40 % koko maan luvusta. Koronaan menehtyneitä helsinkiläisiä on tä-hän mennessä 128, joka on hieman yli puolet kaikista Suomessa koro-naan menehtyneistä. Nämä luvut kertovat sitä, että tauti on edelleen aivan poikkeuksen vahvasti keskittynyt nimenomaan Helsinkiin ‒ ottaen huomioon, että meidän väestöosuutemme on kuitenkin    ?    12 %. Tästä huolimatta ja ehkä tähän liittyenkin osin kaupunki on johdonmu-kaisesti lähtenyt siitä, että emme pyri asettamaan omia rajoituksia em-mekä niitä purkamaan, vaan lähdemme siitä, että noudatamme valta-kunnallisia rajoituksia, uskomme siihen, että asiaa kannattaa tarkastella valtakunnallisesti ja että on luontevaa antaa valtakunnan hallituksen tämä tehdä. Emme ole näistä linjauksista vielä kertaakaan poikenneet.  On kuitenkin niin, että niitten käytäntöön soveltamisessa on ollut joita-kin asioita, joita olemme joutuneet itse matkan varrella linjaamaan, ja on hyvä huomata, että tässä seuraavassa vaiheessa, johon olemme pikkuhiljaa astumassa, jossa valtiovalta höllentää olemassa olevia ra-joituksia kuitenkin siten että samaan aikaan pitää pitää huolta turvalli-suudesta, niin tämä käytännössä tarkoittaa sitä, että enemmän sään-neltävää, säädettävää, mietittävää    ?    toteuttamista pohdittavaa jää myös kaupungeille. Helsinki omalta osaltaan varautuu siihen. Ensim-mäistä kertaa olemme myös sellaisessa tilanteessa, missä valtiovalta on selkeästi suositellut kunnille toimittavaksi tietyllä tavalla, joka liittyy toisen asteen koulutukseen, ja olemme nyt siirtymässä ehkä enemmän sellaiseen aikaan, missä kaupunki tekee sitten myös väkisinkin ehkä enemmän omia linjauksia.  Pyrin vastaamaan muutamiin kysymyksiin, joita valtuutetut ovat etukä-teen toimittaneet. Ensin hallituksen hybridistrategiasta. Sekä sairaan-hoitopiireillä että kunnilla on vastuu testaamisesta ja jäljittämisestä. Käytännössä varsinaisesti jäljittämisestä vastaavat kunnat ja tartunta-tautilain mukainen jäljitystoiminta on raskas prosessi pyöritettäväksi. Tätä ei ole julkisuudessa aina ymmärretty. Pelkästään Helsingissä tar-tunnan jäljittämisen henkilöstömäärää on kriisin aikana kasvatettu 7:stä jo 130:een terveydenhuollon ammattihenkilöön ja opiskelijaan. Lääkä-reitä heistä on 20. Kyse on ollut valtavasta koulutus- ja resurssihaas-teesta. Tartunnanjäljitystyötä tehdään vuoroissa kaikkina päivinä 8‒20. Jäljittäminen on silti ruuhkautunut Helsingissä huhtikuussa. Nyt on kui-tenkin toivoa siitä, että ruuhkat saadaan tällä viikolla purettua. Jos ja kun tartuntojen määrä rajoitusten höllentämisen kautta kasvaa, tarvi-
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taan jäljittäjiä olennaisesti lisää. Samanaikaisesti rajoitusten purku lisää altistuneita. Yksinkertaisellakin matematiikalla ymmärtää, että pelkäs-tään Helsingissä jäljittäjien tarve tulee kasvamaan olennaisesti. Riski myös siitä, että jäljitystoimintoon sijoitettua sote-henkilöstöä tarvitaan enemmän koronapotilaitten, samanaikaisesti kasvaa niin ikään.  Kuten todettu, valtakunnan hallitus pari päivää sitten höllensi useita ra-joituksia. Näihin liittyy iso määrä erilaisia käytännön asioita, joita kau-punki omalta osaltaan valmistelee, eikä kaikkiin käytännön ratkaisuihin ole vielä tällä hetkellä olemassa vastauksia. Olennaista on se, että ra-joituksia ja poikkeusjärjestelyjä puretaan myös kaupunkitasolla turvalli-suus ja ohjeistukset tiukasti huomioiden. Näistä poimin muutaman, joita on erikseen kysytty. Helsinki avaa asteittain ja hallitusti ulko- ja sisätilo-ja, muun muassa museot, teatterit ja uimahallit. Kaikkia ei välttämättä saada avatuksi heti 1.6. lukien. On selvää, että tässä yhteydessäkin huolehditaan eri järjestelyin henkilökunnan ja asiakkaiden turvallisuu-desta. Tarkasti emme voi ikävä kyllä vielä yksilöidä, mikä kaikki saa-daan auki 1.6. ja mikä ei.  Kirjastojen osalta on tänään päätetty käynnistää lainaustoiminta ja aiemmin varatun aineiston nouto tämän viikon perjantaista alkaen Oo-dissa ja 8 muussa kirjastossa. Uusien varausten tekeminen on mahdol-lista koko pääkaupunkiseudulla ensi maanantaista alkaen. Lainaustoi-minta käynnistyy vaiheittain kaikissa kirjastoissa toukokuun aikana. Itse kirjastotilat avataan muulle kuin lainaukselle 1. kesäkuuta.  Ulkoliikuntakentät on päätetty avata, ja jo myönnetyt vuorot palautetaan kentille torstaista 14.5. lähtien erikseen määriteltyjä periaatteita ja oh-jeistuksia noudattaen. Valtiolta odotetaan vielä ulko- ja sisätilojen avaamisen, urheilusarjojen käynnistämisen ynnä muun osalta tarkem-pia ohjeita esimerkiksi uimahalleista ja maauimaloista.  Hoivakotien asukkaiden eristämisen vaikutusten lieventämisestä kysyt-tiin. Tältä osin todetaan, että eli 70-vuotiaiden suositellaan edelleen välttävän fyysisiä kontakteja. Kansalliset rajoitukset vierailuista sote-toimintayksiköissä ovat voimassa toistaiseksi, ja kaupunki tekee omat linjauksensa sitten kun on tehty päätös kansallisten rajoitustoimien jat-kamisesta. Huoli hoivakotien asukkaiden terveydestä ja henkisestä jak-samisesta on kuitenkin suuri. Olemme kaupungissa ottaneet käyttöön monia erilaisia keinoja yhteydenpitoon omaisten kanssa. Myös puhelut ja erilaiset digitaaliset välineet ovat käytössä, esimerkiksi Teams-videopuhelut. Kirjeet ja kortit ovat edelleen tärkeitä yhteydenpidossa.   Seniorikeskuksissa on järjestetty treffipointteja, jossa asukas ja omai-nen voivat olla yhteydessä ikkunan tai oven läpi puhuen puhelimessa. 
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Olemme myös miettimässä tapaamiskontteja, mutta tällä hetkellä siis treffipointit käytössä. Äitienpäiväksi on suunniteltu monissa yksiköissä treffejä asukkaille treffipointeissa. Kesän tullessa parvekkeita tullaan käyttämään entistä enemmän, jolloin omaiset voivat olla pihalla sovitus-ti ja asukas parvekkeella. On hyvä huomata, että myös moni omaisista on yli 70-vuotiaita. Ulkoilun suhteen odotamme valtakunnallisia ohjeita, mutta tällä hetkellä asukkaat ulkoilevat hoitajien kanssa.  Arvoisa puheenjohtaja.  Ravintolat ovat kärsineet toimialana kriisistä erityisen paljon, mutta niin on toki myös moni muu luovan toiminnan ala ja kulttuurin ala. Rajoitus-ten asteittain lieventyessä niiden on kuitenkin mahdollista nyt jatkaa toimintaansa, mutta turvallisella tavalla. Ravintoloiden avaamiseen liit-tyvästä erityislainsäädännöstä tarvitaan tarkempia tietoja mahdollisim-man pian, mikäli ne edellyttävät toimenpiteitä vielä kunnan viranomai-silta. Kaupungin tavoitteena on tässä tilanteessa olla sallivampi ja jous-tavampi. Kysymys esimerkiksi terassikokojen kasvattamisesta asiak-kaiden turvallisuuden varmistamiseksi ja ravintoloiden liiketoiminnan tukemiseksi on hyvin relevantti. Tätä koskeva valmistelu on käynnissä kaupunkiympäristön toimialalla. Vielä selkeitä linjauksia ei ole olemas-sa.  Itsensä työllistäjien ja keikkatyöläisten asemasta todettakoon, että olemme vapauttaneet yrityksiä muun muassa vuokranmaksusta, lisän-neet neuvontaa, aikaistaneet laskujen maksuja ja niin edelleen, ja mo-nia lisätoimia valmistellaan. Tällä lailla yritetään auttaa työnantajia ja kaiken kokoisia yrityksiä ja yrittäjiä selviämään kriisin yli. Työttömyyden hoidossa päävastuu on kuitenkin valtiolla. Valtio onkin lisännyt esimer-kiksi 100 työntekijää Uudenmaan TE-toimistoon. Kriittistä on varmistaa, että työttömät eivät jää järjestelmään ilman palveluita. Kysymyksessä, joka tähän liittyen esitettiin, puhuttiin 20 000 euron liikevaihtorajasta. On hyvä huomata, että tämä on valtion tukimuoto, jota kaupunki käy-tännössä jakaa edelleen, ja sen takia tämä rajakin on valtion asettama.  Puheenjohtaja.  Lopuksi haluaisin vielä todeta sen, että tämän hetken varovaistenkin arvioitten mukaan lasku koronakriisistä Helsingin kaupungille tänä vuonna tulee olemaan 500‒600 miljoonaa euroa. Tämä on vielä varsin varovainen arvio, joka perustuu varovaiseen arvioon, että valtakunnan BKT laskee 5 prosenttiyksikköä, vaikka suurin osa ennusteista taitaa tällä hetkellä olla jo sitä suurempia. Tässä ei myöskään ole otettu vielä huomioon Helsingin elinkeinorakenteen poikkeuksellisuudesta aiheutu-via lisäkuluja, joita parhaillaan yritämme arvioida, eikä esimerkiksi 
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HSL:lle tulevaa 100 miljoonan euron lisälaskua. Olemme tähän liittyen kaupungin johtoryhmässä käynnistäneet säännöllisen tilannekuvatyön sitä kautta, että muodostaisimme yhdessä paremmin tilannekuvaa ja voisimme valmistautua sitten syksyn budjettipäätöksiin.   On hyvä huomata, että maailma ei tule palaamaan ennalleen. Vaikka kaikki rajoitukset poistettaisiin, on selvää, että ravintolat eivät täyty, matkailijat eivät palaa, lentokoneet eivät täyty ‒ ainakaan heti, ja tässä voi olla vielä pitkästä, pitkästä viiveestä kyse. Kaupungin lähtötilanne talouden osalta on kuitenkin erinomaisen hyvä, mikä tarkoittaa sitä, ett-ei meillä ole tarvetta mihinkään äkkijarrutuksiin, ja pystymme mitä suu-rimmalla todennäköisyydellä myös pitkään välttymään esimerkiksi lo-mautuksilta, joihin monet, monet muut kaupungit ja kunnat Suomessa ovat ryhtyneet. On kuitenkin hyvä orientoitua siihen, että mikäli tämän kriisin varjo kestää vuosia, niin kuin se todennäköisesti kestää, niin tot-ta kai sillä on vaikutuksia myös Helsingin kaupungin taloudenpitoon.  
Apulaispormestari Sanna Vesikansa 

 Arvoisat valtuutetut. Hyvä puheenjohtaja.  Vastaan tulleisiin kysymyksiin, jotka koskevat erityisesti suojavarusteita sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöillä ja yleensä laajemminkin kaupunkilaisilla. Valtuutettu Sinikka Vepsä kysyi kotihoidossa, onko käytettävissä tällä hetkellä riittävästi hengityssuojaimia ja onko esimer-kiksi kiinalaisista hengityssuojaimista saatu allergisia reaktioita, mikä julkisuudessakin on esiintynyt. Vastaan tähän: kotihoidossa on tällä hetkellä riittävästi hengityssuojaimia, ja niitä käytetään kaikissa kontak-teissa tällä hetkellä. Huoltovarmuuskeskuksesta tullut erä hengityssuo-jaimia aiheutti todella valtakunnallisesti allergiaoireita, ja ne vedettiin myös pois käytöstä meillä. Sen sijaan HUSista, josta normaalistikin suojavarusteita tulee, koska sinne olemme keskittäneet suojavarustei-den hankinnan valtuuston päätöksellä aikoinaan, saatiin kyllä uusia tä-hän tilalle, ja olemme tietenkin tehneet myös merkittävästi omia hankin-toja.   Tällä hetkellä siis kaikissa ikäihmisten hoivapalveluissa on ohjeistettu suojainten käyttöön jokaisessa kohtaamisessa, silloin kun niitä on saa-tavilla. Kirurgisista maskeista on ollut pitkään suuri pula, mutta viime viikon aikana tilanne on näiden omien merkittävien hankintojen ja mui-den toimitusten myötä myös parantunut. Nyt suu-nenäsuojia    ?    käyt-tää kaikissa kohtaamisissa iäkkäiden palveluissa, siis kotihoidossa, se-niorikeskuksissa, hoivakodeissa. Tämä on ollut koko ajan tavoitteem-me, ja sen aiomme myös pitää, mutta tietenkin asiassa on paljon epä-
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varmuuksia. Ennen kuin isoa kansallista tuotantoa käynnistyy, olemme näiden kansainvälisten toimitusten varassa, ja markkinatilanne edel-leenkin on varsin epävarma.  Valtuutettu Mia Nygård kysyi myös maskien käytöstä, mitä suosituksia kaupungilla on omille työntekijöilleen ja aikooko kaupunki suositella asukkailleen maskien käyttöä julkisilla paikoilla tai työpaikoillaan Hel-singin alueella. Kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluissa toimivat työn-tekijät todella käyttävät asianmukaista suojausta, ja suojaustaso tieten-kin vaihtelee sen mukaan, onko kyse esimerkiksi oireettomista ko-ronaepäilyistä, ja keskeisiä tietenkin ovat myös kaikki muut varotoimet hygienian ja kontaktien minimoinnin suhteen. Koronapotilaiden hoidos-sa esimerkiksi Laakson sairaalassa suojaustaso on hyvin erilainen kuin esimerkiksi sosiaalihuollon vaikkapa vammaisten asumispalveluissa. Mutta ohjeemme ovat sosiaali- ja terveysministeriön ja THL:n ohjeis-tuksen mukaisia kaikkiin näihin erilaisiin palveluihin.   Olemme pyrkineet varmistamaan ammattilaistemme ja asiakkaiden riit-tävän suojauksen, kuten jo aiemmin sanoin, näillä omilla hankinnoilla. Markkinatilanne on edelleenkin varsin epävarma, ja olemme myös val-mistautuneet hyvin erilaisiin tilanteisiin ‒ muun muassa valmistelleet esimerkiksi kokeilua kankaisten maskien pilottikäytöstä mahdollisesti vaikka vammaisten kuljetuspalveluissa. Tämä ei ole vielä käynnistynyt.  Kaupunkilaisten maskien käytöstä Helsingissä ei ole oma ohjeistusta, ja tässä kuten monissa muissakin asioissa kannattaa olla selkeitä kan-sallisia suosituksia. On kuitenkin hyvä huomioida, että suhtautuminen ja keskustelu monissa eurooppalaisissakin maissa on maskien suhteen ollut aika erilaista viime aikoina kuin muutama kuukausi sitten. HUSin toimitusjohtaja Juha Tuominen kiteytti minusta aika hyvin kasvomas-kien osalta erityisesti tavallisten kansalaisten käytön suhteen:Yleistä maskisuositusta ei ole syytä antaa, koska meillä ei ole tarpeeksi yksi-tyiskohtaista näyttöä sille. Toisaalta meillä ei ole mitään syytä estää ih-misiä käyttämästä maskeja tilanteessa, jossa he itse kaiken tämän tie-don perusteella kykenevät arvioimaan, onko se paikka vaikkapa liian ti-heä. Hän myös muistutti erittäin tärkeän asian: maskien kanssakaan ei pidä lipsua mistään muusta järkevästä suojauksesta, esimerkiksi etäi-syyksistä ja muusta hygieniasta. Tässä kannattaa todella kuunnella HUSin ja omia soten asiantuntijoita, kun mietitään näitä seuraavia rat-kaisuja, mutta ennen kaikkea odotamme tietenkin niitä valtakunnallisia linjauksia.  Valtuutettu Urho esitti myös tiiviin kysymyksen: kuulin tänään, yksi nä-kökulma entiseltä flunssavirustutkijalta on se, että suurin riski hengitys-tievirusten leviämiselle on nenän kaivaminen, ja maskin kanssa sitä on 
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hankalampi tehdä. Tähän vastaan: sotessa maskeja todella käytetään näiden ohjeiden mukaisesti, ja esihenkilöt ja jokainen ammattilainen it-se vastaavat ohjeiden mukaisesta toiminnasta. Sote-ammattilaiset eivät kaiva nenäänsä normaalioloissakaan, ainakaan työssään. Käyttöä seu-rataan seuraamalla suojavarusteiden kulutusta, ja kansalaisten mas-kien käytöstä meillä ei ole tämän tarkempaa tietoa, mutta siitä ei ole to-della vielä sitä virallista suositustakaan, ja sitä tietenkin odotamme, ja sen mukaan toimimme myös Helsingissä.  Kiitoksia kysymyksistä.  
Apulaispormestari Pia Pakarinen 

 Arvoisa puheenjohtaja. Hyvät valtuutetut.  Kiitän valtuutettu Diarraa kysymyksestä, saadaanko kouluun lisätukea oppilaille. Mediassa käydyn keskustelun perusteella on saattanut tulla sellainen kuva, että peruskoulun oppilailla olisi etäopetuksessa jotenkin osaaminen romahtanut. Onneksi näin ei ole. On varmasti niin että oppi-laista, joista on ollut huolta ennen opetukseen siirtymistä, on huolta edelleenkin, mutta käsitykseni mukaan etäopetuksen aikana ei ole syn-tynyt mitään uutta oppilasryhmää, josta nyt pitäisi olla erityisen huolis-saan. Suurimmalla osalla oppilaista on mennyt etäopetuksessa varsin hyvin, ja oppimisessa on menty asianmukaisella tavalla eteenpäin.  Tuen tarvetta on kartoitettu ja seurattu säännöllisesti koko etäopetus-jakson ajan. Oppilaille ja huoltajille on parhaillaan menossa kysely op-pilaiden hyvinvoinnista ja etäopetuksessa. Oppilaiden palatessa kou-luun ennen lukuvuoden päättymistä koulussa kartoitetaan systemaatti-sesti etäopetuksen aikana oppilaille syntyneitä oppimisen, koulunkäyn-nin sekä oppilashuollon tarpeita. Erityisesti kiinnitetään huomiota oppi-laisiin, joilla on syrjäytymisen riski, joiden opinnoissa eteneminen on hi-dastunut tai joita on ollut vaikea tavoittaa etäopetuksen aikana.   Seuraavan lukuvuoden suunnittelussa huomioidaan riittävät oppimisen tuen järjestelyt. Syyslukukaudella jatketaan kevään toimenpiteitä, ja ne kohdennetaan oppilaille, jotka tarvitsevat tukea. Erityistä huomiota pitää kiinnittää suomi toisena kielenä -oppilaiden ja valmistavan opetuksen oppilaiden riittäviin tukitoimiin. Oppimisen tuen järjestämisen suunnitte-lun tukena koululla on käytettävissään konsultatiiviseen tukeen erityis-suunnittelijat, vaativan erityistuen opettajat ja asiantuntijaopettajat.  Oppilaan osaamisen tuesta voidaan todeta, että oppilashuoltopalvelut ovat olleet oppilaiden ja perheiden saatavilla koko ajan. Tukea tarvitse-
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ville oppilaille annetaan tukiopetusta, erityisopetusta ja muuta yksilöllis-tä tukea oppilaan tarpeen mukaan. Opettajan lisäksi tukea antavat myös erityisopettaja, kouluvalmentaja, koulunkäyntiavustaja, monikieli-nen ohjaaja tai oppilashuollon työntekijä. Oppilaille, joilla arvosanat oli-sivat alenemassa tai jotka olisivat saamassa hylätyn arvosanan, järjes-tetään mahdollisuus antaa erillisiä näyttöjä. Opinto-ohjaaja seuraa osal-taan opintojen etenemistä ja antaa tarvittaessa henkilökohtaista ohjaus-ta tehostetusti niille, joilla on vaara jäädä ilman jatko-opintopaikkaa. Opinto-ohjauksen resurssi kohdistetaan erityisesti 9. luokan ja lisäope-tuksen oppilaisiin, ja siinä tehdään moniammatillista yhteistyötä. Jäl-kiohjauksessa, eli silloin jos jatkopaikkaa ei ole saatu toisella asteella, tehdään yhteistyötä tehostetusti etsivän nuorisotyön kanssa.   Toisella asteella tehdään niin ikään tuen tarpeen kartoitusta. Lukioissa on seurattu tiiviisti opiskelijoiden opintojen etenemistä, ja erityisopetta-jien sekä opinto-ohjaajien tuki ja ohjaus on ollut jatkuvaa myös poik-keusoloissa. Ennen lukukauden päättymistä lukioissa kartoitetaan vielä opetus- ja opiskeluhuoltohenkilöstön yhteistyönä tuen tarpeita syyslu-kukauden suunnittelua varten. Stadin ammattiopistosta puolestaan on tehty opettajille kartoitus opiskelijoiden tuen tarpeesta ja suunnitelma siitä, miten opiskelijoiden tarpeisiin vastataan. Jokaisen opiskelijan HOKS eli osaamisen kehittämissuunnitelma ohjaa opintojen etenemis-tä, ja    ?    toimet, kuten erityisopettajan tuki, ovat matalalla kynnyksellä käytössä. Heillekin toteutetaan parhaillaan kyselyä hyvinvoinnista ja etäopetuksesta. Samoin siellä opiskeluhuoltopalvelut ovat olleet opis-kelijoiden saatavilla koko ajan, ja tukitoimia kohdistetaan etenkin niille opiskelijoille, joiden opinnot ovat vaarassa keskeytyä. Tarvittaessa heitä ohjataan sitten oppilaitoksen ulkopuolisiin palveluihin, ja yhteistyötä tehdään etsivän nuorisotyön kanssa. Kaiken kaikkiaan toisen asteen oppilaitoksissa on varsin hyvin käsitys opiskelijoiden tuen tarpeesta, ja kokonaistilannetta päivitetään syksyllä ja kohdennetaan se tietysti opis-kelijoiden tarpeiden perusteella.  Kasvatus- ja koulutuslautakunnassa käsiteltiin eilen tämän vuoden tu-losarvion ensimmäistä toteutumisennustetta, joka näyttää itse asiassa tässä vaiheessa varsin huolestuttavalta. Opetusministeriö on todennut, että toukokuun lisätalousarvioon    ?    lasten ja nuorten tukipakettia, jotta kunnat voisivat lisätä resursseja opetuksen ja oppimisen tukeen etäopetuksen jälkeen ja pystyvät paikkaamaan niitä aukkoja, joita pitkä etäopetusjakso on oppilaille saattanut aiheuttaa. Kaikille teille valtakun-nan politiikassa toimiville valtuutetuille, jotka olette huolissanne oppimi-sen tuesta Helsingissä, osoitankin toiveen siitä, että pidätte huolta siitä, että valtio hoitaa tässä asiassa oman osuutensa.  Kiitos. 
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Apulaispormestari Nasima Razmyar 

 Arvoisa puheenjohtaja. Hyvät valtuutetut.  Hallituksen päätös rajoitusten keventämisestä oli kulttuurin ja vapaa-ajan palveluiden osalta merkittävä. Kuvan toimipisteet ovat olleet suljet-tuina pian 2 kuukautta, ja palveluja päästään nyt asteittain avaamaan. On hienoa, että yhteiskunnan avaaminen tapahtuu nimenomaan kirjas-tojen kautta. Valitettavasti kirjastojen asiakaskoneita ei saada käyttöön vielä toukokuussa, sillä hallituksen linjaukset eivät salli pidempää asi-ointia kirjastoissa. Asiakaskoneet ovat normaalioloissa kysytty ja tar-peellinen palvelu monelle, jolla ei ole omaa tietokonetta tai printteriä. Myös sote on toivonut Kuvalta apua asiointikoneiden järjestämisessä, mutta tämä valmistelu on vielä kaupunkitasoisesti kesken.   Olen erittäin ylpeä Kuvan henkilökunnasta, joka on nopealla aikataulul-la sopeutunut poikkeustilanteeseen ja avaa nyt vauhdilla palveluita eri-tyisjärjestelyin. Palvelut pitää pystyä avaamaan niin että sekä henkilö-kunnan että asiakkaiden turvallisuudesta voidaan huolehtia. Tämä on ensiarvoisen tärkeää. Käytännön järjestelyt tulevat varmasti viemään vielä jonkin aikaa, ja joltain osin tarvitaan vielä tarkennuksia myös halli-tuksen päätöksiin. Poikkeustilanne on myös osoittanut, että on tärkeää koordinoida palveluiden avaamista erityisesti pääkaupunkiseudun mui-den kaupunkien kesken.  Nuorisotyö on jatkunut tauotta tilojen sulkemisesta huolimatta digitaali-sesti ja jalkautuen. Kuva vetää lapsille ja nuorille ja lapsiperheille suun-nattua kesätoiminnan suunnittelua yhdessä seurakuntayhtymän ja jär-jestöjen kanssa. Selvitämme tällä hetkellä, miten toimintaa lapsille ja lapsiperheille on kesällä tarjolla ja miten voimme tuoda iloa ja ko-ronavapaita hetkiä lapsiperheille, lapsille ja nuorille.  Eilen uutisoitiin Helsinki Biennaalin siirtymisestä ensi vuoteen. Harmilli-nen mutta toisaalta ainoa mahdollinen päätös. Museoiden näyttelytoi-mintaa saadaan kuitenkin jatkumaan rajoitusten purkamisen myötä. Sekä kaupunginmuseossa että HAMissa avautuvat uudet näyttelyt.   Valtuustossakin on erittäin paljon kannettu huolta, miten käy nuorten kesätyöpaikkojen. Kesätyöpaikkojen hakuprosessit saadaan nyt vietyä loppuun, ja tavoitteena on, että kesätyöt voisivat alkaa kesäkuun alus-sa. Kuvan toimialalla tulee olemaan tänä kesänä noin 300 innokasta kesätyöntekijää kirjastoissa, nuorisopalveluissa sekä liikuntapalveluis-sa. 
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 Haluan nostaa esiin vielä yhden huolenaiheen. Maaliskuun työllisyysti-lastot osoittavat, että koronakriisin on iskenyt erityisesti nuorten työttö-myyteen. Alle 25-vuotiaiden työttömien määrä kasvoin 85 %:lla, ja 25‒29-vuotiaiden osalta 65 % oli tämä määrä. Luvut ovat merkittävästi suurempia kuin vanhemmissa ikäryhmissä. Lomautettujen suuri määrä näkyy luvuissa, ja täytyy todella toivoa, että rajoitusten keventäminen tarkoittaa myös lomautusten päätymistä. Näin valtaisaan nuorisotyöt-tömyyden kasvuun meillä ei tietenkään ole varaa tässä kaupungissa.   Kesä tulee olemaan Kuvan palveluiden osalta erilainen, mutta huoleh-dimme siitä, että ne pienetkin ilot, jotka ovat tarjolla, ulotetaan kaupun-kilaisten ulottuvuuteen.   Lämmin kiitos.  
Apulaispormestari Anni Sinnemäki 

 Arvoisa valtuuston puheenjohtaja. Hyvät valtuutetut.  Valtuutettu Asko-Seljavaaran kysymys koski rakentamista ja kiinteistö-markkinoita. Tämä kysymys on sellainen, että itse asiassa vielä tässä hetkessä meillä ei ole valmiita vastauksia tai tarkkoja numeroita siitä, mitä tulee tapahtumaan rakentamisen osalta, mitä tapahtuu toimitila-markkinassa tai mitä tapahtuu asuntomarkkinoilla. Se voidaan sanoa, että vaikutukset niin toimitilarakentamiseen, liiketilarakentamiseen kuin hotellirakentamiseen tulevat olemaan selvempiä ja varmasti suurempia kuin vaikutukset asuntorakentamiseen ja vaikutukset asuntomarkkinoil-le, mutta molempiin sektoreihin tulee kohdistumaan muutoksia. Vähin-täänkin aikataulut hidastuvat, hankkeet lykkäytyvät ja tietenkin sitten, jos talouden sukellus tulee olemaan pidempiaikaisempi ja vielä syvem-pi kuin on arvioitu, voivat vaikutukset myös olla paljon pidempiaikaisia.  Nämä vaikutukset eivät kuitenkaan ole iskeneet meihin juuri nyt, ja on hyvä, että kaupungilla on mahdollisuus keskustella toimijoiden kanssa, reagoida ja pohtia suht rauhassa sitä, että millä tavalla voimme omalta osaltamme pitää huolta siitä, että toimintaympäristö investoinneissa ra-kentamisen osalta pysyy hyvänä ja joustavana.   Toimitilarakentamisen osalta kaupungin tiedossa on tällä hetkellä itse asiassa vasta yksi hanke, jonka aloittamista on lykätty. Tällä hetkellä rakenteille olevat hankkeet eivät ole Helsingissä keskeytyneet, vaan rakentaminen etenee suunnitellusti, ja tässä ehkä sillä, että virolaiset työntekijät myös jäivät Suomeen, on ollut oma iso roolinsa. Mutta on 
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selvää, että koska ulkomaisten kiinteistösijoittajien rooli Helsingin kiin-teistömarkkinoilla on ollut jo vuosia aika merkittävä, ja tällä hetkellä tie-tenkään he eivät tee liikkeitä, niin vaikutuksia tulee totta kai olemaan.   Asuntomarkkinoilla arvio on se, että vaikutukset tuntuvat ‒ kun ne alka-vat tuntua ‒ ennen kaikkea omistusasumisen puolella, mutta tällä het-kellä se, mitä ollaan rakentamassa, myös sitä tällä hetkellä rakenne-taan. Voi ehkä sanoa, että kriisin tältä osalta, rakentamisen osalta meil-lä on tässä vielä aikaa kerätä tietoa, arvioida ja analysoida ja suunnitel-la rauhassa sitä, mitkä ovat meidän omat reaktiomme. Esimerkiksi totta kai voimme tarvittaessa, jos vapaarahoitteinen tuotanto näyttää olevan etenemättä, niin meillä on silloin mahdollisuuksia huolehtia siitä, että ainakin jossain määrin väliaikaisesti säädellyn tuotannon osuutta lisä-tään, kunhan sitten muistamme myös 1990-luvun laman opit ja sen, et-tä tarkoituksena ei missään kriisissä ole tehdä sellaisia asuinalueita Helsinkiin, jotka muodostuvat pelkästään vuokra-asunnoista.  Kiitos.   
 
129 § 
Esityslistan asia nro 4 
 
HELSINGIN MEDIALUKION PERUSKORJAUSHANKESUUNNITELMAN ENIMMÄISHINNAN 
KOROTTAMINEN 
 
Valtuutettu Petra Malin 
 Kiitos, puheenjohtaja.  Tässä tosiaan on ihan välttämätöntä, että tämä remontti tänne me-dialukioon tehdään. En sitä ollenkaan vastusta, ja on harmillista, että nämä kustannukset ovat tällä tavalla kasvaneet, mutta sille ei tässä vaiheessa voi mitään. Kuitenkin haluaisin tässä todeta, että on hirveän surkea tilanne, kun katsoo, mitä kaikkea on löytynyt täältä medialukios-ta: ryömintätilassa runsaasti vettä, märkä betonilattia, pinnoittamatonta mineraalivillaa ja rikkoontuneita asbestilevyjä. Ei ole ehkä mikään ihme, 
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että tässä tilassa on ollut tosi pitkään sisäilmaoireilua. Minä haluan vain sanoa sen, että kun on kerrytetty tätä kaupungin korjausvelkaa, niin meillä on tilojen kunnostus jäänyt kyllä ihan liian pitkäksi aikaa. Kun näitä sisäilmaoireita ilmenee, meidän pitäisi jatkossa pystyä reagoi-maan nopeasti. On tosi, tosi ikävää, että nuoret ja opettajat ovat joutu-neet olemaan tällaisissa tiloissa. Kun me nyt sitten, tai ketkä ovatkin tu-levassa valtuustossa ja tekevät sitä tulevaa strategiaa, niin siihen on kyllä saatava, että panostetaan vieläkin vahvemmin ‒ vaikka nyt on pa-nostettu ‒ näihin sisäilmakorjauksiin ja jollain tavalla ratkaistaan myös se ongelma, että nämä välttämättömät sisäilmakorjaukset nostavat nyt tosi reippaasti kasvatuksen ja koulutuksen tilavuokria, ja nämä rahat ovat kasvavassa määrin pois sitten tästä kasvatuksen ja koulutuksen muusta toiminnasta.  
Valtuutettu Terhi Peltokorpi 
 Arvoisa puheenjohtaja. Hyvät kanssavaltuutetut.  Valtuutettu Malinin puheenvuoron jälkeen on hyvä käyttää oma pu-heenvuoro; aivan täysin voi yhtyä siihen, mitä valtuutettu Malin omassa puheenvuorossaan toi esille. Istun itse asiassa parhaillaan noin puolen-toista kilometrin päässä tuosta kyseisestä lukiosta, jota me tässä asia-kohdassa nyt käsittelemme, ja muistan sen kun kaupunginhallituksen listalla oli tämä peruskorjaushankesuunnitelma. Siinä vaiheessa kun täällä alueella asiasta keskusteltiin, täällähän ihmiset olivat hyvin voi-makkaasti toivoneet, että koko koulu purettaisiin ja mieluummin raken-nettaisiin uudisrakennusta. Minusta olisi hyvin tarpeellista, että näissä tilanteissa ‒ ja kun täällä alueella oli vahva käsitys ihmisillä sitä, että koulun kunto on monin osin heikompi kuin silloin arvioitiin, ja niin on nyt käynyt tässä korjauksen aikana ilmi, niin kuin valtuutettu Malin hyvin toi esille, että siellä on siis vettä ryömintätilassa ja niin edelleen, ja seinä-rakenteita on jouduttu purkamaan enemmän kuin oletettiin ‒ arvioidaan aina hyvin perusteellisesti se, onko järkevämpää lähteä purkamaan kuin että lähdetään korjaamaan. Varsinkin siinä tapauksessa, ettei ole kysymys suojelluista rakennuksista eikä rakennuksista, joilla olisi muuta sellaista arvoa, että ne sellaisenaan pitäisi säilyttää ympäristösyistä tai siitä syystä, että ne ovat siinä alueella alueen merkittävä rakennus muulla tavalla.  Olisin kysynytkin apulaispormestarilta sitä, muistaako hän sitä keskus-telua silloin, että käytiinkö miten perinpohjaisesti arviota siitä, että olisi-ko ollut järkevämpää lähteä purkavaan uudisrakentamiseen.  
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Valtuutettu Sami Muttilainen (vastauspuheenvuoro) 
 Kiitoksia, puheenjohtaja.  Rakennus ei tosiaan ole kovinkaan tuore ‒ onhan kyseistä koulua käy-nyt allekirjoittanut ja myös Helsingin pormestari. Olisin kysynyt sen ver-ran, että nämä ovat aika diippiä tietoa, missä kunnossa siellä ovat pai-kat olleet, mutta muistan kyllä, että taloa on rakenneltu ja korjailtu ai-kaisempina vuosina ennenkin. Onko täällä jäänyt siis jokin osuus kor-jaamatta vai korjataanko tässä niitä jälkiä? Mikä tässä on tämä kuvio? Koska muistan kyllä, että se on ollut paketissa tuossa vähän väliä. Tä-mä ei tietenkään ole mitenkään ennakkotapaus siinä määrin, että kun täällä asioita korjaillaan, niin sitten välttämättä tämä lopputuloskaan ei olekaan ihan se, mitä on lähdetty tavoittelemaan, vaan sitten enem-mänkin siivotaan niitä jälkiä tai tilanne on ehkä pahentunut siitä entises-tään. Jos tähän osaa apulaispormestari vastata.  Kiitos.  
Valtuutettu Johanna Sydänmaa 
 Kiitos, puheenjohtaja.  Kysyisin itsekin tähän liittyen, että tekstissä useammassa kohdassa mainitaan, että erinäiset tekijät, mitkä liittyvät näihin lisäkustannusarvi-oihin, tulevat suurella todennäköisyydellä esiin myös seuraavissa ra-kennusvaiheissa. Onko vielä tämä remontti kesken ja koska sen pitäisi valmistua? Riittävätkö nyt nämä kustannusarviot vai saattaako sieltä vieläkin tulla lisää kustannuksia? Huoleni kohdistuu myös siihen, että keväällä ovat opiskelijat olleet siellä tiloissa ja on kuviteltu, että ne on jo korjattu, mutta sitten on tullut näitä uusia ongelmia. Eli parakit sinne il-meisesti jäävät, ja sinne lisää opiskelijoitakin on tulossa, mutta mikä on tämän remontin tilanne tällä hetkellä?  Kiitos.  
Valtuutettu Eveliina Heinäluoma 
 Kiitos, puheenjohtaja.  On tärkeää, että tämä medialukion peruskorjaushanke menee eteen-päin, mutta sen lisäksi tässä on 2 tärkeää asiaa, joista ensimmäinen liit-tyy tähän enimmäishinnan korottamiseen. Kun me olemme monesti 
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myös täällä valtuustosalissa keskustelleet näistä hankkeiden kustan-nusten ylittymisestä, niin kävimme myös tästä valtuustoryhmässä kes-kustelun, ja siinä yhteydessä muistelimme sitä, että näistä hankkeista on tehty kaupungissa joitakin aikoja sitten laajempi selvitys, että miten näissä projektihinnoissa ja arvioiduissa hinnoissa pysytään. Varmaan olisi hyvä, että sitä selvitystä päästäisiin kaupunginhallituksen lisäksi käsittelemään myös valtuustossa. Kuitenkin on todettava, että valta-osahan projekteistamme ja hankkeistamme menee eteenpäin ihan suunnitelmien mukaisesti, ja se on positiivinen asia. Sitten näitä yksit-täistapauksia tulee tietysti tänne valtuustoon asti.  Toinen asia liittyen tähän korjausrakentamiseen versus uudisrakenta-miseen. Pidän sitä itsekin tärkeänä, että jokaisen hankkeen kohdalla arvioidaan huolella, päästäisiinkö korjaamalla eteenpäin eikä lähdettäisi aina siitä, että uusi on parempaa. Joissain tapauksissa se on välttämä-töntä, että täytyy laittaa kokonaan uusiksi. Mutta sen osalta Helsinkihän tekee jo tällä hetkellä valtakunnallisestikin hienoa työtä, ja eilen meillä oli kaupunkiympäristölautakunnassa käsittelyssä Helsingin kierto- ja ja-kamistalouden tiekartta, jossa asetetaan myös suuntaviivoja rakenta-miselle, että millä tavalla me voimme ympäristöä säästäen ja ilmas-tonmuutos huomioiden ottaa parempia ja kunnianhimoisempia tavoittei-ta esimerkiksi energiatehokkuuden ja rakentamisen laadun osalta. Jo-ten tältäkin osin näen, että Helsinki kirittää tässä muita kaupunkeja ja kuntia sekä sitten rakennusalaa.  
Apulaispormestari Anni Sinnemäki 
 Arvoisa valtuuston puheenjohtaja. Hyvät valtuutetut.  Kiitos keskustelusta omasta puolestani koskien tätä hyvin vaativaa pe-ruskorjausta. Todellakin minun käsitykseni on nyt se, että tätä työtä on koko ajan tehty osissa sillä tavalla, että koulu on myös ollut toiminnas-sa ‒ osittain väistötilassa mutta osittain niin että korjauksia on tehty ja että nämä korjaukset tässä tilanteessa vielä jatkuvat. Todellakin tilanne on se, että alun perin ajateltiin korjata vain pienempi osa tästä koulusta, mutta sitten kuntotutkimusten ja analyysin karttuessa päädyttiin siihen, että korjaus on todellakin hyvin kattava peruskorjaus.  Yleisestihän voi sanoa sen, että tällä valtuustokaudella olemme ennen kaikkea tietenkin nostaneet selvästi ja reippaasti niitä investointimäärä-rahoja, joilla korjaamme kouluja ja rakennamme uusia kouluja. Ehkä kaikkein suurin muutos on tapahtunut nimenomaan siinä, että näitä vanhoja, hyvin huonokuntoisia koulurakennuksia tai päiväkotirakennuk-sia on päätetty purkaa ja rakentaa tilalle kokonaan uusia, ajanmukaisia 
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rakennuksia. Tällaisten hankkeiden määrä on se, joka on erityisesti noussut, ja myös tähän käytetyt määrärahat ovat nousseet enemmän kuin itse korjausmäärärahat tai uudisrakentamismäärärahat ‒ jotka ne-kin siis molemmat ovat olleet kasvussa. Mutta medialukion osalta on päädytty siihen, että on uskottu, että korjaus saadaan toimimaan ja että koulu saadaan hyvään kuntoon.  Tämä on tietenkin asia, jota meidän täytyy jatkaa seuraavalla valtuus-tokaudella kaikkien niiden toimesta, jotka silloin ovat päättämässä, koska urakka ja työ koulurakennusten korjaamiseksi ei ole suinkaan päättynyt näiden 4 vuoden aikana. Määrärahojen osalta tietenkin nämä korjaukset maksavat, mitä ne maksavat vähän niin kuin riippumatta sii-tä, mikä on kasvatuksen ja koulutuksen vuokranmääritys, joten ehkä ennen kaikkea meidän täytyy huolehtia siitä, että meillä on riittävät ra-hat sekä opetukseen, siihen mitä tapahtuu seinien sisällä, että sitten tämän rakennuskannan ylläpitoon. Tämä on se kysymys, josta emme pääse ulos riippumatta siitä, miten täsmälleen näitä budjettikohtia sitten järjestelemme kaupungin talousarviossa.  Liittyen hankehintojen korotuksiin niin todellakin mehän olemme käy-neet keskustelua tietenkin valtuuston osalta, kun meille nimenomaan valtuustoon asti tulevat nämä hankehinnan korotukset, niin se poistaa näkyvyyden niihin hankkeisiin, jotka sitten alittivat kustannusarvion, joi-ta myös on hyvin paljon. Tämäkin määrärahan lisäys sinänsä mahtui kokonaisuudessaan investointibudjettiimme, mutta tässä ehkä se tär-kein muutos on tulossa vielä nyt näissä viimeisissä valmisteluissa ja muutoksissa, joita tehdään kiinteistöstrategian osalta ja jotka liittyvät siihen, miten kaupunkiympäristön toimialan sisällä on organisoitu ra-kennuttaminen kokonaisuudessaan. Uskon, että nämä tehtävät muu-tokset osaltaan auttavat sitä, että pystyisimme paremmin suunnittele-maan ja pysymään budjetissa.   Lisäksi totean, että tämän työn pitäisi valmistua heinäkuun loppuun mennessä, eli työt vielä ovat käytössä.  Kiitos.    
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132 § 
Esityslistan asia nro 7 
 
VARTIOKYLÄN KORTTELIN 45130 YM. ALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN KIELI-
LUKION RAKENTAMISTA VARTEN, KIVIPARINTIE 1 (NRO 12614) 
 
Apulaispormestari Anni Sinnemäki 
 Kiitos huomiosta.  Olin ajatellut, että voisin näyttää teille muutaman kuvan liittyen tähän kaavaesitykseen, mutta näyttöni ei nyt selvästikään vielä aivan… Het-kinen, nyt ehkä onnistuu. Näettekö tämän kuvan?  (Puheenjohtajan välihuomautus.)  Aivan. Tosi lyhyesti, arvoisa valtuuston puheenjohtaja, valtuutetut.  Tämä on melko yksioikoinen, selkeä hankekaava, joka mahdollistaa sen, että Myllypuron metroaseman viereen osaksi ehkä tätä Myllypuron hyvin myönteisesti kehittyvää, hienoa koulutuskampusta voidaan ra-kentaa myös kielilukion uusi rakennus. Nykyään itse asiassa kielilukion tilat sijaitsevat Itäkeskuksessa, mutta tarkoituksena on, että rakennus todellakin siirtyy Myllypuroon. Paikka on keskeinen ja erinomainen, lä-hellä Myllypuron metroasemaa, ostoskeskusta ja Liikuntamyllyä, ja tie-tenkin yhteydet niin Metropolian ammattikouluun kuin esimerkiksi Sta-din ammattiopiston tiloihin, niin tämä on luonteva kokonainen koulutus-kampus. Vielä jossain vaiheessa myöhemmin tässä tietenkin sitten tu-lee raideliikenteen solmukohta, mutta nyt ollaan jo metroaseman vie-ressä.  Tämä uusi rakennus mahdollistaa myös sen, että kielilukion opiskelija-paikkoja on mahdollisuus lisätä vajaasta 600:sta noin 900:aan ja vielä aikuislukiolaiset siihen päälle, ja tämä tietenkin tarkoittaa sitä, että myös työpaikkojen eli opettajatyöpaikkojen määrä tuolla Myllypurossa lisääntyy. Tämä suunnitelma sopii hyvin myös niihin periaatteisiin, jolla vielä nytkin Myllypuroahan on täydennysrakennettu melko menestyk-sekkäästi jo pitkään, mutta täydennysrakentaminen ei kuitenkaan vielä ole täysin valmista, ja nimenomaan tämän klassisen perus-Myllypuron reunamille on ajatuksena, että täydennysrakentamista voidaan jatkos-



 HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO KESKUSTELU-  19 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE PÖYTÄKIRJA    DISKUSSIONSPROTOKOLL   
 6.5.2020  

 

sakin tehdä. Vaikka tämä nimenomainen sijainti tässä joitakin vuosia sitten silloisessa kaupunkisuunnittelulautakunnassa olleessa suunni-telmassa oli ajateltu, että tämä olisi mahdollinen asuinrakentamiselle, niin nyt on sitten arvioitu, että tämä koulurakennus sopii tähän myös erinomaisesti ja tukee Myllypuron käynnissä olevaa myönteistä kehitys-tä ja tietenkin ennen kaikkea tarjoaa kielilukiolle ajanmukaiset ja hyvät tilat.  Valtuutettu Pajunen on pyytänyt puheenvuoroa, ja sain sellaista tietoa, että hän olisi kysymässä tämän Itäkeskuksessa sijaitsevan nyt kieliluki-on käytössä olevan rakennuksen suunnittelusta, ja ehkä tästä asiasta totean ‒ kysymyshän on sekä minun että valtuutettu Pajusen vanhasta koulurakennuksesta ‒ että alkuvaiheessa ja toistaiseksi tarkoitus on, sitten kun tämä uusi rakennus on valmistunut, että tuota rakennusta käytettäisiin Itä-Helsingissä koulujen peruskorjausten ja uudisrakenta-misen väistötilana. Tänä aikana, kun koulurakennus toimii väistötilana, on tarkoitus myös sen osan Itäkeskusta täydennysrakennus- ja suunnit-teluperiaatteita valmistella, ja rakennuksen lopullinen kohtalo tulee pohdittavaksi näiden suunnitteluperiaatteiden yhteydessä.  Kiitos.  
Valtuutettu Sami Muttilainen 
 Kiitoksia, puheenjohtaja.  Ihan ensimmäiseksi totean apulaispormestari Sinnemäelle, että nykyi-nen kielilukio sijaitsee Puotinharjussa eikä suinkaan Itäkeskuksessa. Korjataan tämä vääryys tässä näin alkuun.  Kiitoksia vastauksesta, mitä tälle kyseiselle koulurakennukselle tapah-tuu jatkossa. Se on sinänsä ihmetyttänyt, että mikä tässä vanhassa ra-kennuksessa on vikana. Tässä mainittiin tämä Myllypuron uudisraken-nus, että se on hyvä sijaintinsa puolesta. Toki se on ihan metroradan imussa, mutta niin on tämä vanhakin kielilukio metroradan vieressä ja tulevan Raide-Jokerin vieressä vielä lähempänä kuin tämä tuleva ra-kennus. Sikäli tämä sijainti nykyiselläänkin on aika hyvä ‒ tai ehkä lois-tavampi vielä. Olisinkin kysynyt, onko tässä jotain merkittävää vikaa tässä vanhassa rakennuksessa? Ilmeisesti ei ole, jos sinne on tarkoitus sijoittaa jonkinlaista evakkotoimintaa muista kouluista.   Tosiaan kiinnostava alue näin tulevan kannalta muutenkin. Tässä on tämä vanha rakennus, ja sitten tämän vieressä on aika paljon jouto-maata. Mitä kaupunki meinaa tehdä? Koska sitten taas juuri tätä Mylly-
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puroa, minne nousee tämä uusi kielilukio, täydennysrakennetaan tällä hetkellä aika paljonkin, ja toki se on ihan tervetullutta, mutta täytyy muistaa myös näiden vanhojen kaupunginosien tietynlainen luonne. Jollain silmällä niitäkin asioita on suunniteltu, että tavallaan täydennys-rakentamisen nimissä ei voi joka tontinpalasta sieltä kuitenkaan napsia pois. Pitää myös kelata tätä puolta.  Kiitoksia.  
Valtuutettu Eveliina Heinäluoma 
 Kiitos, puheenjohtaja.  Tämä on hieno hanke, ja kannatan lämpimästi kielilukion tuomista Myl-lypuroon. Senhän voi nähdä olevan sarjassa tätä Myllypuron koulu-aseman ja laajan kampusajattelun yhtenä osana, koska kyllähän tämä Metropolian ammattikorkeakoulu ja sen sijoittuminen Myllypuroon käynnisti myös tällaisen laajemman vanhan lähiön kehittymisen, mikä on ollut kyllä pelkästään positiivinen. Nyt nähdään, että sinne on sitten tulossa ammattioppilaitosta ja rakentuu tällainen rakennusalan kampus, ja kyllä tämä kielilukio tuo oman hienon lisänsä tähän kaupunginosan kehittymiseen.  Tästä olemassa olevasta tontista, niin siinähän on nykyisin bensa-asema ja ravintolatoimintaa, ja se ravintolatoiminta on ollut myös varsin ansiokasta ja jopa Hesarissa noteerattua. Pidimme myös lautakunnas-sa tärkeänä sitä, että kun yrittäjä on investoinut siihen kohteeseen vuo-sien aikana, niin on tärkeää, että kaupunki ja yritysluotsit tekevät yh-teistyötä yrittäjän kanssa siinä, että löydetään myös sopivat tilat tälle yritystoiminnan jatkamiselle. Toivon tietysti, että löytyisivät jostain lähi-alueelta nämä uudet tilat.  Toinen asia, johon lautakunnassa kiinnitettiin huomiota, oli tämä Mylly-puron metroaseman ja ostarin välinen jalankulkuyhteys, joka on hie-man haastava tällä hetkellä, kun siinä paljon kulkee. Metrovuorovälit ovat tiheät, sieltä tulee paljon väkeä, ja sitten siitä sen ostarin edestä kulkee myös busseja ja autoliikennettä suhteellisen paljon. Nämä 2 ai-heuttavat siihen tietysti sitten ajoittaista ruuhkaa, joten toivon, että tätä aidosti pohditaan nyt tässä tulevaisuuden Myllypuron kehittämisessä, että millä tavalla nämä kaikki saadaan sovitettua yhteen, niin että kun se tulevaisuudessa rakentuva raideyhteyskin siihen samaan syssyyn tulee, niin se on kaikkien liikkujien näkökulmasta toimiva ratkaisu.  
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Mutta erittäin hienoa ‒ olen myllypurolaisena kaupunginvaltuutettuna iloinen, että tämä kielilukiohanke etenee.  
Valtuutettu Sami Muttilainen (vastauspuheenvuoro) 
 Kiitos, puheenjohtaja.  Olisin nimenomaan tähän kiinnittänyt huomiota, että kun valtuutettu Heinäluoma otti tämän esiin, että on hyvä, että ikään kuin keskitetään tätä kampusta ja opetustoimintaa yhteen kaupunginosaan, niin tämä-hän aiheuttaa nimenomaan tällaisen ikään kuin ongelman kulkemisen kannalta. Että se on aika tukossa tämä liikenne siellä sitten, jos ajatel-laan, että siellä on vilkasta varsinkin aamuisin. Sikäli näkisin tämän ny-kyisen sijainnin ihan hyvänä, ja tavallaan erikoista, tai ottaisin tähän mielelläni vastauksen, että tarvitseeko tämä nykyinen kielilukio jotain peruskorjaamista. Onko tässä jokin syy, miksi pitää saada uudet tilat? Aikaisemmin valtuustossa käytiin tänään keskustelua tästä medialuki-osta, joka    ?    peruskorjata ja on vielä huonommassa kunnossa käsit-tääkseni ainakin julkisen kuvan perusteella. Tähän tosiaan kaipaisin vastauksia.  Kiitos.  
Apulaispormestari Pia Pakarinen 
 Hyvät valtuutetut.  Tuohon valtuutettu Heinäluoman puheenvuoroon on oikein hyvä jatkaa. Myllypuro on mainio esimerkki siitä, miten kaupunki pystyy omilla toi-menpiteillään, omilla investoinneillaan oikeasti tekemään muutoksia kaupunginosassa. Meillä on siellä jo Metropolia toiminnassa, tulossa Stadin ammattiopiston rakennuspuoli siihen, ja kielilukio tätä kampusta aivan mainiosti täydentää. Se myös antaa mahdollisuuden ‒ miksi on hyvä, että se on siellä samassa paikassa ‒ esimerkiksi kaksoistutkin-non suorittajille, ja tässä on todella paljon hyviä synergiaetuja.   Lähtökohtahan on se, että siellä käytettäisiin julkista liikennettä. Tiedän, että Metropolian osalta tämä on aiheuttanut haasteita, koska sitten kui-tenkin hyvin moni tulee käytännössä sinne autolla paikalle, mutta esi-merkiksi Stadin ammattiopiston osalta on suunniteltu niin, että tällainen raks eli työmaa, jossa käytännössä työskennellään, on aivan siinä kä-velymatkan päässä käytännössä. Eli on lähdetty siitä, että on mahdolli-suus kaikkien tulla sinne paikalle julkisella liikenteellä, eikä tarvita omaa 
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autoa, joka saattaisi olla pakollista silloin, jos pitäisi siitä lähteä sitten työmaalle.   Tämä kokonaisuus on mielestäni todella hieno. Se tulee muovaamaan kaupunginosaa valtavasti positiiviseen suuntaan ja tuo nuoria ihmisiä sinne ylipäänsä tuomaan Myllypuron kaupunginosaan paljon uutta elämää ja elinvoimaa myös esimerkiksi alueen yrityksille.  Kiitoksia.  
Valtuutettu Jenni Pajunen 
 Kiitos. Arvoisa puheenjohtaja. Hyvät valtuutetut.  Helsingin kielilukio eli entinen Itäkeskuksen lukio on Itä-Helsingin yl-peys, jossa on Helsingin laajimpia kielivalikoimia ja pitkät perinteet. Hienoa, että lukiolle ollaan nyt kaavoittamassa uutta rakennusta. Sijain-ti Myllypurossa metroaseman lähellä on mitä parhain. On fiksua sijoit-taa lukio Metropolian kampuksen tuntumaan, jolloin opiskelijoiden siir-tyminen lukiosta jatko-opintoihin helpottuu entisestään.  Tästä taustasta sen verran, että Helsingin kielilukion vanha rakennus Kajaaninlinnantiellä odotti vuosia peruskorjausta. Se toteutettiin lopulta vuosina 2018‒2019. Remontin kustannusarvio sitä hyväksyttäessä oli 12,35 miljoonaa euroa. Kielilukio on siis nyt tosiaan siirtymässä koko-naisuudessaan Myllypuroon, ja olinkin ennen tätä kokousta käsitykses-sä, että kasvatuksen ja koulutuksen toimiala olisi luopumassa vanhasta rakennuksesta, mutta hyvä, jos näin ei ole. Tietenkin hyvä, että vanhaa rakennusta on korjattu, jotta tilat ovat nykyisille opiskelijoille ja opettajil-le terveelliset ja turvalliset, mutta tosiaan kun aiemmin tätä tietoa tästä tulevasta käytöstä ei ollut, niin jäin miettimään kaupungin rakennusten käytön ja korjausten suunnittelun pitkäjänteisyyttä. Toivon tietenkin, että tälle peruskorjatulle vanhalle koulurakennukselle Itäkeskuksessa tai siinä Puotinharjussa löytyy arvoistaan hyötykäyttöä myös lukion muu-tettua Myllypuroon.   Tosiaan olisin kysynyt apulaispormestari Sinnemäeltä tästä jatkokäy-töstä, johon hän jo ensimmäisessä puheenvuorossaan vastasikin, mut-ta ehkä vielä jos haluaisit kommentoida jollain lailla tätä rakennusten käytön ja korjausten suunnittelun pitkäjänteisyyttä nyt jos sitten kuiten-kin se pidemmän aikavälin käyttö on ikään kuin avoinna.  Kiitos.  
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Valtuutettu Sami Muttilainen (vastauspuheenvuoro) 
 Kiitoksia, puheenjohtaja, taas tästä puheenvuorosta.  Tähän on kyllä nyt pakko esittää kritiikki siinä mielessä, että meillä on aika paljon näitä kouluja, päiväkoteja ja muuta, joita pitäisi peruskorjata. Jos me peruskorjaamme jonkun paikan ja luovumme siitä ja byg-gaamme kilometrin päähän uuden, niin mikäs tolkku tässä asiassa? Ei minkäänlainen. On kiva kuulla    ?    tällaiseen evakkokoulukuvioon, mutta sen jälkeen minusta tuntuu, että paikalla ei ole enää mitään käyt-töä ja merkitystä. Toki alue    ?    rakentuu, niin kuin todettua, mutta mi-kä tässä on kuvio? Minä tosiaan kanssa haluaisin tähän vastauksen. Hieman tuntuu nyt erikoiselta tämä näidenkin karkkirahojen tietynlainen kohdentaminen, jos näin on, että tästä on näin lyhyt aika, kun tämä on pistetty kondikseen.  
Valtuutettu Mika Raatikainen 
 Kiitos, puheenjohtaja.  Pistän oman panokseni tähän. Olen itsekin tuon koulun oppilas, ja alun perinhän sen nimi oli Puotinharjun yhteiskoulu ja taisi olla näitä viimei-siä niin sanottuja yksityisiä oppikouluja Helsingissä. Hienoa, että kieli-lukio saa uudet tilat, ja erittäin hienoa on se, että kaupunki älyää käyt-tää nyt näitä vanhoja tiloja sitten väistötiloina, kun jos katsoo näitä, mil-laisia summia on jossain kohtaa maksettu erilaisista kontti- sun muista ratkaisuista. Jos tälle koululle, vanhalle rakennukselle saadaan näin järkevää käyttöä, niin siitä ei voi olla mitään muuta kuin tyytyväinen. Näin sen pitääkin mennä.  Kiitos.  
Valtuutettu Arja Karhuvaara 
 Kiitos, puheenjohtaja.  Kiitos tästä esittelystä. On äärimmäisen tärkeää, että me yritämme tiet-tyjä noin sanotuiksi ongelmalähiöiksikin muuttuvia alueita nimenomaan muuttaa brändiltään sellaiseksi, että ne ovat houkuttelevia, ja näissä koulukampusjärjestelmissä on onnistuttu todella hyvin. Nyt haluaisinkin kysyä apulaispormestarilta, kuinka paljon tällä hetkellä Helsingin kau-pungin ulkopuolelta esimerkiksi täällä Myllypurossa kaiken kaikkiaan on 
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opiskelijoita. Onko siitä mitään tietoa? Se on aika hyvä, että se tuo myös tuolta muualta näitä oppilaita meille.  
Valtuutettu Johanna Laisaari 
 Kiitos, puheenjohtaja. Hyvät valtuutetut.  Tosiaan itse myös tämän koulun oppilaana ‒ silloinhan tämä on ollut Itäkeskuksen kielikoulu, tällainen yhtenäiskoulu ‒ totean, että on ää-rimmäisen hienoa, että tällainen pitkät perinteet omaava koulu saa nyt arvoisensa tilat. Omat lapseni käyvät sitä, ja täytyy sanoa, että se si-säilmakorjaus, joka silloin tehtiin 2018 ja 2019, oli tosiaan hyvin pitkälti sisäilmaan liittyvä. Eli kyllä siellä ovat vielä edelleen seinillä meidän te-kemämme taideteokset, ja vessat ja käytävät ovat edelleen sieltä 90-luvun loppupuolelta. Siellä ei ole siis tehty mitään sentyyppistä. Nyt kun vanhojentansseihin osallistuttiin niin ihan täysin samoilla parketeilla ja liikuntasaleissa, että ei siellä ainakaan minusta mitään pintaremonttia ole tehty.   Oppilaat itse vaikuttavat äärimmäisen tyytyväisiltä. Kasko-lautakunnassa meille esiteltiin tätä hanketta. Opettajat ja rehtorit olivat uusista tiloista myös hyvin innoissaan, ja itse koen kyllä, että on hienoa, että tulee tällainen keskittymä. Nimenomaan tuossa, kuten apulaispor-mestari Pakarinen totesi, mahdollisuus myös näiden kaksoistutkintojen suorittamiseen, ja yhteistyö Metropolian kanssa lienee huomattavasti helpompaa, kun sitten ollaan lähekkäin siinä. Nimenomaan se tontti, jolle on tulossa, ei ole ehkä, siinä ei tapahdu mitään suurta vahinkoa, kun siinä huomioidaan tosiaan, niin kuin Eve tuossa totesi, nämä muut-tuvat järjestelyt. Mutta itse kannatan tätä ja koen, että on erittäin hyvä saada tällainen keskittymä itäiseen Helsinkiin.  Kiitos siitä.  
Valtuutettu Ulla-Marja Urho (vastauspuheenvuoro) 
 Arvoisa puheenjohtaja.  Mika Raatikaiselle, joka muistaakseni livautti, että viimeisiä yksityisiä Helsingissä oppikouluja. Ei toki. Meillä on toista kymmentä yksityistä lukiota, ja sitten nämä samaiset yhteiskoulujen kannatusyhdistykset, säätiöt tai ne toteuttavat yläasteen opetusta. Meillähän on nämä alueel-liset: Herttoniemi, Lauttasaari, Munkkiniemi. Nehän ovat kaikki niin sa-
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notusti entisiä yksityisiä kouluja, joissa nyt on tämä yksityinen lukio ja korvaava yläaste. Se oli varmaan lipsahdus.  En voi olla sanomatta, että olen tosi iloinen myös ‒ tämä on nyt repliik-kipuheenvuoro mutta silti ‒ tuonne Otaniemen kampukselle pantiin Es-poon lukio, ja sen vetovoima oli niin suuri, että siihen saakka ykkös-paikkaa ylioppilaskirjoituksissa pitäneeseen Etelä-Espoon lukioon ‒ tai oliko Etelä-Tapiolan ‒ pääsi sitten viime vuonna jo 7:n keskiarviolla, kun kaikki halusivat tähän Aalto-yliopiston vieressä olevaan houkuttelevaan lukioon. Uskon, että tämä Myllypuron opetuskeskittymä, jossa on am-mattikorkeakoulu ja lukio, on loistava yhdistelmä.  
Valtuutettu Mika Raatikainen (vastauspuheenvuoro) 
 Arvoisa puheenjohtaja.  Ihan suuresti kunnioittamalleni valtuutettu Urholle: se oli tosiaankin lip-sahdus. Tarkoitin, että oli viimeisiä kouluja Helsingissä, joissa ei tarvin-nut minuuttiakaan olla peruskoulussa. Taisin olla viimeistä ikäluokkaa, että mentiin suoraan niin sanottuun lukioon sitten keskikoulun jälkeen.  
Valtuutettu Mauri Venemies 
 Kiitoksia, arvoisa puheenjohtaja.  Erittäin hienoa, että kielilukio saa uudet hienot tilat ja myös se, että tuonne Myllypuroon tulee 8 000‒9 000 oppilaan opiskelukampus. Mutta sellainen huomio vähän tulevaisuuteen, mihin täällä jo valtuutettu Hei-näluoma viittasi, eli kun näitä kaavaratkaisuja tehdään, niin olisi hyvä, että säilyisi myös pienimuotoinen yritystoiminta niin kuin tässä on se Teboilin huoltoasema. Ettei    ?    kaavaratkaisuilla heitä häipymään jonnekin huitsin Nevadaan, koska tietynlainen huoltoasemakulttuuri on kaupunkikuvaan olennaisesti kuuluva ja Teboilin baarin pöytäparla-mentti on myös kulttuuri-ilmiö ja pienelle väestönosalle myös sosiaali-sesti hyvin merkittävä seikka. Tällainen asia kun huomioidaan jatkossa, ettei kaavaratkaisu häädä kaikkia yrityksiä jonnekin kauas ja varsinkin ettei huoltoasematoiminta ole, että Mäntsälässä on lähin jonkin suuren ketjun omistama hehtaarin kokoinen huoltoasemayksikkö.  
Valtuutettu Ilkka Taipale 
 Arvoisa puheenjohtaja. 
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 Tämä on hieno asia kaikin puolin sekä sisällöltään että sijainniltaan. Tällä hetkellä kaupungissa on musiikkilukio, taidelukio, urheilulukio, luonnontiedelukio, kielilukio ‒ en kaikkia muita muista ‒ mutta selvitys-ten mukaan lahjakkaista lukihäiriöläisistä vain 10 %:sta tulee ylioppilai-ta. Minä en nyt luettele niitä tunnettuja henkilöitä, joita itse tunnen, jotka kuuluvat tähän joukkoon ja ovat yhteiskunnan kärkipaikoilla sekä teolli-suudessa, taiteessa ja monialla muualla. Täällä valtuustossa on tehty aikanaan aloite, että perustettaisiin artesaanilukio ‒ jossa kädentaidoil-la, vaikka radion rakentamisella, elektroniikan rakentamisella, millä ta-hansa sellaisilla taidoilla ‒ jonne pääsee vitosen tai seiskan keskiarvol-la ja vaikka armovitosilla, ja josta tullaan sitten sitä omaa väylää niin kuin Wittgenstein ylioppilaaksi. Tällainen sopii mitä parhaiten tämän kielilukion ja Metropolia-ammattikorkeakoulun viereen siinä kuin joku Espoon huippulukio Aalto-yliopiston viereen. Toivon, että tästä asiasta todella tehtäisiin selvitys.   Muistettava, että ammattikoulujenkin kohdalla on tämäntapaisia vaihto-ehtoisia rakenteita. Vaihtoehtoinen ammattikoulu, jonka perusti ystäväni Ahti, kun opettaja sanoi Apollon koulussa aikanaan: ”Sinä olet tämän 
koulun huonoin oppilas kautta aikojen”. Hän lähti merille, luki itsensä papiksi ‒ ei viihtynyt ‒ ja juristiksi eikä viihtynyt ja perusti vaihtoehtoi-sen ammattikoulun itsensä kaltaisille nuorille. Nykyään Apollon koulu on kai se alin, johon vielä pääsee ja josta tulee kunnon väkeä vielä suomalaiseen yhteiskuntaan. Tällaista keskiluokan tukevaa porvaristoa, joka ylläpitää tätä maata niin kuin meikäläinen.  

Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaara (vastauspuheenvuoro) 
 Arvoisa puheenjohtaja.  Venemiehelle vastaus, että lautakunta aivan erityisesti halusi painottaa sitä, että tälle huoltoasemalle pitää löytää uusi paikka. Se on hyvin tär-keää, että kaikkia huoltoasemia ei lopeteta tässä kaupungissa.  
Valtuutettu Eveliina Heinäluoma 
 Kiitos, puheenjohtaja.  Oliko niin, Sinnemäki näytti olevan listalla, mutta että se tulee sitten myöhemmin.  Välihuuto! 
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 Kiitos.  Vielä haluaisin 2 asiaan kiinnittää huomiota, joista toinen on liikuntatilat, kun ymmärsin, että niitä selvitetään nyt tässä jatkotyössä, että tarvi-taanko niitä. Kirjoituksia varten tarvitaan varmasti jotkut tilat, mutta aja-tuksena on varmaan se, että kun tässä Myllypuron alueella on valta-vasti liikuntamahdollisuuksia ja ulko- ja sisäliikuntapaikkoja, niin hyö-dynnetään niitä mahdollisimman paljon, ja se on tietysti hienoa.  Yleisenä huomiona esittäisin kysymyksen, jota voi sitten apulaispor-mestari Pakarinenkin kommentoida, että kun meillä joissain tapauksis-sa on ollut tämä suunta, että liikuntatiloja ei näihin uusiin kohteisiin kou-luissa rakenneta, niin onko siinä tarkasteltu tätä laajempaa kaupungin-osien, järjestöjen tilannetta. Että jos meillä valitaan tällainen suunta, niin poistuuko meiltä silloin samalla tällaisia kaupunginosien kokoontu-mispaikkoja ja sekä liikunta- että kulttuuriajan järjestöjen mahdollisuuk-sia hyödyntää näitä koulujemme tiloja myös koulupäivän jälkeen?  Toinen huomio, joka liittyy tässä arvostamani valtuutettu Karhuvaaran 
puheenvuoroon, jotta viitattiin Myllypuroon sanalla ”ongelmalähiö”. Itse kun olen lähiökasvatti ja siellä nykyisinkin asuvana toivoisin, että me välttäisimme tällaista leimasanojen käyttöä, koska ne ovat sitten hel-posti itseään ruokkivia kierteitä. Ja kun meillä todellisuudessa ei mi-kään lähiö, ei mikään lähiö tällä hetkellä Helsingissä ole ongelmalähiö, emmekä me itsekään päätöksentekijöinä varmasti niin ajattele, niin ei puhuttaisi edes näistä vanhoista kaupunginosista tällaisilla termeillä. Meillä on erilaisia haasteita ympäri kaupunkia, lähiöissä myös, ja niitä vastaan me kehitämme uutta ympäristöä, niin kuin Myllypurossa on on-nistuttu tekemään näillä kaupungin omilla toimenpiteillä parempaa kau-punginosaa. Mutta ajattelen niin, että myös vanhassa Myllypurossa asukkaat viihtyivät ja kokivat sen hyvin tärkeäksi asuinalueeksi, joten välttäisin tällaisia leimaamisia negatiivisessa mielessä.  

Valtuutettu Arja Karhuvaara (vastauspuheenvuoro) 
 Kiitos, arvostamani valtuutettu Heinäluoma, sanoistasi.  Ei ollut todellakaan tarkoitus sanoa, että Myllypuro on ongelmalähiö, muuta kuin se, että sillä oli sellainen leima vielä 1980-luvulla lähinnä ostarin takia. Sen vuoksi koen, että niillä alueilla, millä tällainen leima on historiallisesti ollut olemassa, Helsinki on tehnyt nimenomaan hyvän ratkaisun siinä, että sinne on ruvettu keräämään joko tiettyä asutusta taikka sitten järjestämään palveluita, jotka jollain lailla nostavat koko 
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sen alueen profiilia kaiken kaikkiaan muuallakin kuin siellä omien asuk-kaiden keskuudessa. Tässä Myllypuro on onnistunut erittäin hyvin.  
Apulaispormestari Pia Pakarinen 
 Kiitos.  Vastaan muutamiin esiin tulleisiin kysymyksiin. Meillähän lukioikäisten määrä kasvaa tosi hurjaa vauhtia ‒ on jo kasvanut ‒ ja sehän näkyy esimerkiksi siinä, että sisäänpääsykeskiarvot ovat voimakkaasti nous-seet. Tätä tarkoitusta varten tarvitsemme paljon lisää lukiotilaa, ja yksi paikka siihen on tämä kielilukio. Eli se ei suinkaan rakennu samanko-koisena kuin se on ollut siellä Puotinharjussa, vaan se on isompi ja sillä tavalla osaltaan auttaa meitä siinä ratkaisussa, että me löydämme kai-

kille lukiolaisille siinä suhteessa, mitä meillä on päätetty, 60‒40,    ?  fpaikan lukiossa.  Tämänhetkisessä kielilukiossa on enimmäkseen helsinkiläisiä opiskeli-joita. Tätäkin kysyttiin. Minä olen itse kysynyt tätä Metropolian tietoa. 
Minulla ei ole siitä ihan varmaa tietoa, mutta suurin piirtein fifty‒fifty mi-nun käsittääkseni siellä on helsinkiläisiä ja muilta paikkakunnilta olevia opiskelijoita. Tämä on nyt tosin hiukan mutu-tuntuma, mutta että on selvää, että kun nämä koulut tulevat siihen hyvien yhteyksien päähän, niin meillä on mahdollista saada sinne tietenkin opiskelijoita muualtakin. Tosin se nyt ei ole Helsingissä yleensäkään ongelma.  Valtuutettu Ilkka Taipaleella oli aivan mahtava, lennokas esitys ja idea uudenlaisesta koulutyypistä. En ihan päässyt siihen kyytiin, mutta jat-kan mielelläni keskustelua tästä aiheesta.  Kiitoksia.  

Valtuutettu Johanna Sydänmaa 
 Kiitos, puheenjohtaja.  Haluan myös itse kiittää tästä hankkeesta, ja tiedän nykyisen kielilukion henkilökunnan huolen sisäilmasta nykyisessä rakennuksessa, ja uudet tilat tulevat varmasti tarpeeseen nykyaikaisine moderneine välineineen. Tuohon liikuntatilaan, minkä valtuutettu Heinäluoma nosti esiin, niin itse näen sen älyttömän tärkeänä, että uusiin rakennuksiin tuodaan erilaisia tiloja, jotka sitten ovat myös iltakäytössä esimerkiksi urheilulajeille tai -seuroille tai järjestöille. Ylioppilaskirjoituksia ajatellen tarvitaan ehdot-
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tomasti iso tila, ja jos ajatellaan ylioppilasjuhlia, vanhojen tansseja ja muita, niin valitettavasti Liikuntamyllyn tila ei toimi näihin sopivana. Tä-mänkin vuoksi iso salitila varmasti tarvitaan rakennukseen.  Haluaisin vielä tämänkin hankkeen kohdalla korostaa, mikä merkitys näillä lukiorakennuksilla on Itä-Helsingin vetovoimalle ja maineelle. Nyt kun saadaan Vuosaareen uusi rakennus ja tämä kielilukio Myllypuroon, niin on erittäin hienoa, että Itä-Helsinki vetää varmasti kaikenlaisia opiskelijoita koulupolulle. Myllypurolaisena kiitän myös hankkeesta.  
Valtuutettu Maija Anttila 
 Arvoisa puheenjohtaja.  En malta olla muistelematta vanhoja hyviä aikoja, jolloin käytiin tiukkaa keskustelua Myllypuron statusilmeestä, ja siinä 2 keskeisenä henkilönä olivat Arto Bryggare ja Harry Bogomoloff. Molemmat edustivat urheilu-puoluetta, ja heidän ansiotaan on kyllä, että Myllypuroon tuli Liikunta-mylly. Tämän hankkeen myötä kyllä aina tällaisilla alueille, joilla on tie-tynlainen leima, pitäisikin pohtia, saadaanko sinne jokin merkkipaikka, joka sitten vetää sitä aluetta eteenpäin.  Toinen asia, josta käytiin tiukka keskustelu, jossa myös kokoomus ja demarit olivat vähän eri linjoilla aluksi, mutta joka sitten kuitenkin loppu-jen lopuksi kääntyi meidän voitoksemme, oli, että millä tavalla saadaan Myllypuroon uusi terveysasema ja toisaalta myös nämä ammattikor-keakoulut. Silloin puhuttiin opistojen, ammatillisten oppilaitosten keskit-tämisestä. Molemmat ovat osoittautuneet erittäin hyväksi, koska oppi-laitosten paikkana oli kilpailu Herttoniemessä, mutta Myllypuro on kyllä tällä hetkellä ehdottomasti paljon parempi paikka.   Sitten tietysti muistelen myös Myllypuron puinen kaupunkikylä -ratkaisua, jossa oli myös erittäin suuret ristiriidat silloin kaupunkisuun-nittelulautakunnassa ja joka myös sitten on osoittautunut tärkeäksi. Kyl-lä kun alueiden imagoa rakennetaan ja kun pohditaan näiden koulujen ja päiväkotien ja yleensä julkisten palvelujen paikkoja, niin kyllä pitäisi vähän olla pidemmällä tähtäimellä tätä ajattelua, että millä tavalla se vaikuttaa alueen väestöön ja miten sitä aluetta sitten kokonaisuudes-saan kehitetään. Tämä tällaisena historiamuistona ja kiitoksena myös Harrylle, joka monta kertaa oli mukana myös näissä hankkeissa.  Kiitos.  
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Apulaispormestari Pia Pakarinen 
 Anteeksi, en äsken ottanut kantaa tähän valtuutettu Heinäluoman ky-symykseen näistä liikuntatiloista. Meillä ei suinkaan ole kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla sentyyppistä linjausta, etteikö kouluihin tulisi lii-kuntatiloja, mutta totta kai katsotaan alueen kokonaisuus ja käytetään alueella olevia tiloja, ja myös yhdessä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kanssa tietenkin katsotaan, että tarjonta alueella on tasapainossa. Kyllä kaiken kaikkiaan Myllypurohan on yksi niistä alueista, joissa on erittäin hyvin liikuntatiloja ja muutenkin liikuntamahdollisuuksia, mutta on tie-tenkin kaupunginosia, joissa koulu saattaa olla se ainoa, mikä pystyy tarjoamaan liikuntatilat esimerkiksi alueen yhdistyksille ja muille toimi-joille, ja silloin tietysti on erittäin tärkeätä, että tällainen liikuntatila kou-lulla on.  
Valtuutettu Paavo Arhinmäki 
 Arvoisa herra puheenjohtaja.  Kun valtuutettu Anttila ryhtyi muistelemaan menneitä ja nosti esille tä-män Myllypuron puisen pientaloalueen tai kaupunginosan ja sanoi, että sitä oli kovat ristiriidat, niin jotta ei jää sellaista käsitystä, että joku olisi aluetta vastustanut ‒ koska olin silloin kaupunkisuunnittelulautakun-nassa ‒ se kova ristiriita käytiin muutaman talon osalta siltä osin, että missä määrin säilytetään metsää ja kalliota. Kukaan ei sinänsä tätä uutta aluetta vastustanut, vaan se vääntö käytiin parista pientalosta, ra-kennetaanko ne vaiko eikö rakenneta. Voin sanoa ‒ se on yhden fillari-reiteistäni varrella ‒ että edelleenkin näkisin, että ei olisi välttämättä ol-lut ollenkaan huono asia, jos sitä metsää, kalliota olisi sen muutaman talon verran enemmän säilytetty.  
Valtuutettu Maija Anttila 
 Puheenjohtaja.  Ihan lyhyesti repliikkinä Paavolle. Muistan kyllä nämä keskustelut kau-punkisuunnittelulautakunnassa, ja muistan myös, mitkä olivat Paavon mielipiteet näistä asioista. Mutta ne kaikki voidaan aina tarkistaa myös lautakunnan pöytäkirjoista.  
Apulaispormestari Anni Sinnemäki 
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Arvoisa valtuuston puheenjohtaja. Hyvät valtuutetut.  Vielä muutama huomio. Ensinnäkin todellakin tästä Teboilista ja sitten tästä ravintolasta, jotka sijaitsevat nyt tällä tontilla. Valtuutettu Vene-miehelle toteaisin ehkä häivähdys kysymystä mielessäni, että nähdäk-seni tuo Teboil on tällainen automaattiasema, jossa ei ole kahvilaa, jos-sa ihmiset voisivat puida ajankohtaisia asioita. Eli tämän yrityksen siir-tymisessä olennaista on varmasti tämä huoltoasemaverkko, mutta ei ehkä enää tämä huoltoasemakahvilakulttuuri. Näin ainakin itse auto-maattiasema-termin ymmärrän. Tosin kun en ole niin autoihmisiä, niin en ole tuolla huoltoasemalla viime aikoina käynyt.  Helsingissähän tämä melko uusi työntekijäryhmä, stadiluotsit ja yritys-luotsit, ovat olleet aktiivisia myös tämän ravintolan uusien tilojen löytä-misessä, ja toivottavasti tämän hankkeen valmistelun aikana uudet tilat vielä löydetään.  Apulaispormestari Pakarinen taisi viitatakin siihen, ja omassa esityk-sessäni sanottiin nämä lukumäärät, eli kun kielilukio tällä hetkellä on noin 600 oppilaan koulu, niin tämä tuleva rakennus tulevalla Myllypuron sijainnilla tulee olemaan 900 oppilaan lukio. Tämä on yksin niitä kes-keisiä syitä, minkä takia tehdään uutta kaavaa ja uudisrakennusta. Tot-ta kai sitten ajanmukaiset, tämänpäiväiset, hyvät, vetovoimaiset tilat ovat tärkeä syy myös. Tässä tietenkin sekä lukioikäisten nuorten oppi-lasmäärän kasvu Helsingissä on yksi syy, ja on varmasti myös niin, että tämän lukion vetovoima osaltaan tulee lisääntymään tässä sijainnissa, joka on kuitenkin joukkoliikenneyhteyksien osalta parempi kuin edelli-nen sijainti, ja sitten tämä yhteys Metropolian kampukseen varmaan vielä osaltaan tulee lisäämään vetovoimaa monipuolisen ja kiinnosta-van kielitarjonnan lisäksi.  Sitten tähän vanhaan rakennukseen ja sen ympäristön suunnitteluun. Itse asiassa vuodenvaihteessa 2020‒2021 sen alueen suunnitteluperi-aatteet ovat tulossa meille lautakuntaan käsittelyyn, jos valmistelu ete-nee siten kuin nyt on suunniteltu, joten silloin varmaan pääsemme ar-viomaan myös tämän vanha Kajaaninlinnantien rakennuksen kuntoa ja tulevaisuutta. Mitä tulee kysymyksiin tästä suunnitelmallisuudesta ja peruskorjauksesta, ehkä tässä ne korjaukset, jotka sinne on tehty nyt 
2018‒2019, niin ne ovat olleet jota kuinkin välttämättömiä, eikä niiden laajuus ole ollut sellainen, että se kokonaan lainkaan korvaisi uutta ra-kennusta. Toisaalta tämänhetkinen arvio on, että tämä mahdollisuus pi-tää rakennusta väistötilankäytössä on sekin useita vuosia, joten niiden korjausten aikajänne kuitenkin ulottuu tästä hetkestä vielä aika pitkälle eteenpäin. Uskon, että käynnissä oleva Itäkeskuksen ympäristön suunnittelukilpailu ja tämän alueen suunnittelu tulevat omalta osaltaan 



 HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO KESKUSTELU-  32 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE PÖYTÄKIRJA    DISKUSSIONSPROTOKOLL   
 6.5.2020  

 

vahvistamaan myös Itäkeskusta totta kai kunnioittaen myös sitä vanhaa suunnittelua, ja näen itse kuten useissa puheenvuoroissa hyvin myön-teisenä sen, että tämä lukio osaltaan sitten vahvistaa tätä Myllypuron koulutuskeskittymää ja sitä aluetta.  Kiitos.  
Valtuutettu Mauri Venemies (vastauspuheenvuoro) 
 Kiitos, arvoisa puheenjohtaja.  Kiitos apulaispormestari Sinnemäelle näistä tarkennuksista. Se on to-della, taitaa olla kylmäasema se Teboil nykyisin, mutta sen yhteydessä toimii se ravintola, joka taitaa olla turkkilainen ravintola, ja sinänsä näen sen yhtenä kokonaisuutena että on tällainen    ?    . Mutta puhuin ylei-sellä tasolla, että tietynlainen huoltoasema- ja tapaamiskulttuuri säilyisi myös tulevissa kaavaratkaisuissa. Se oli lähinnä puheenvuoroni pointti.  Kiitoksia.  
Valtuutettu Paavo Arhinmäki 
 Arvoisa puheenjohtaja.  Voi olla, että Maija Anttila ei puheenvuorollaan sitä yrittänyt sanoa, mut-ta siitä saattoi saada sellaisen käsityksen, että joku olisi vastustanut tä-tä puista kaupunkikylää, niin kaivoin tässä nopeasti valtuutettu Anttilan toivomuksesta kaupunginhallituksen pöytäkirjan helmikuulta 2006, jos-sa vastaehdotus on ollut se, että puisen kaupunkikylän asemakaavoi-tus laaditaan tiiviimmäksi, jotta alueen metsää voidaan jättää enemmän rakentamisalueen ulkopuolelle, kuten aikaisemmassa puheenvuoros-sani sanoin. Johon Maija Anttila sanoi, että pitää kaivaa pöytäkirjoja, niin kaivoin nyt, ja kuten siinä totesin, niin kysymys ei ollut siitä, että kukaan olisi kyseistä kaupunkikylää vastustanut, vaan ainoastaan ky-symys oli siitä, että metsää ja kalliota olisi tietyiltä arvokkailta kohdilta säilytetty enemmän. Edelleenkin pidän sitä ihan pätevänä näkemykse-nä, kun siellä usein käyn.   Ylipäätänsä usein tuntuu olevan ajattelu se, että jos joltain kohdin halu-taan luontoa, metsää, lähikallioita säilyttää enemmän ja vaikkapa ra-kentaa tiiviimmin muissa kohdissa, niin annetaan ymmärtää, että se oli-si koko asian vastustamista. Olen törmännyt tällaisiin väitteisiin esimer-kiksi Kruunuvuorenrannan osalta, jossa osayleiskaavassa halusimme 
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tiettyjä kallioita ja metsiä säilyttää ja rakentaa vähän tiiviimmin vielä ja korkeammin muille alueille. Nythän jotkut niistä asemakaavoista ovat sitten kaatuneet oikeusasteissa. Tämän halusin nyt tuoda esille, kun valtuutettu Anttilan puheenvuorosta saattoi saada sellaisen käsityksen, että se, mitä ensin sanoin, ei pitänyt paikkansa. Mutta kaivoinpa sitten tämän kaupunginhallituksen pöytäkirjan puheenvuoroni vakuudeksi.        HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE       Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty: Protokollet justerat och godkänt:     Lauri Menna  johtava asiantuntija  ledande sakkunnig   


