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§ 41
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Eläintarhan johtokunta päätti merkitä tiedoksi seuraavat päätökset:

1) Kaupunginhallitus päätti 25.5.2015 (562 §) antaa lausunnon Etelä-
Suomen aluehallintovirastolle Helsingin Allas Oy:n hakemuksesta 
kelluvien uima-altaiden ja laiturien rakentamisesta.

2) Kaupunginvaltuusto päätti 17.6.2015 (160 §) tarkastuslautakunnan 
ehdotuksen mukaisesti 

1. merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 
2014 ja siitä saadut kaupunginhallituksen ja asianomaisten lauta- ja 
johtokuntien lausunnot
2. kehottaa kaupunginhallitusta antamaan joulukuun 2015 loppuun 
mennessä valtuustolle selvityksen siitä, mihin toimenpiteisiin 
toiminnasta vastaavat henkilöt ja tilivelvolliset ovat ryhtyneet 
arviointikertomuksen johdosta
3. merkitä tiedoksi tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2014
4. myöntää tilintarkastuskertomuksessa tilinpäätöksen 
hyväksyttävyydestä esitetyn perusteella vastuuvapauden tilikaudelta 
2014 kaupungin hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja 
tehtäväalueiden johtaville viranhaltioille

3) Ympäristölautakunta päätti 29.9.2015 (329 §) hyväksyä 
luonnonsuojeluohjelman 2015–2024 ja merkitä tiedoksi 
metsäverkkoselvityksen.

4) Kaupunginhallitus päätti 5.10.2015 (949 §) merkitä tiedoksi Helsingin 
liikenneturvallisuuden kehittämisohjelman ja kehottaa kaupungin 
virastoja ja laitoksia ottamaan ohjelman huomioon toiminnassaan 
talousarvioidensa määrittelemissä rajoissa. Liite 1

5) Kaupunginhallitus päätti 19.10.2015 (984 §) hyväksyä 
asemakaavaehdotuksen nro 12305 liittyvän liikennesuunnitelman nro 
6436-32 välillä Kruunuvuorenranta-Nihti tulevan jatkosuunnittelun 
pohjaksi.

6) Kaupunginvaltuusto päätti 21.10.2015 ( §) myöntää eron Annemari 
Rautiolle eläintarhan johtokunnan jäsenen luottamustoimesta sekä 
valita Kirsi Sharman uudeksi jäseneksi eläintarhan johtokuntaan 
vuoden 2017 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2015 2 (2)
Eläintarhan johtokunta

Etj/3
05.11.2015

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 4600 Mustikkamaanpolku +358 9 310 161 5 0201256-6 FI9320011800205059 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 12 Faksi Alv.nro
zoo@hel.fi www.korkeasaari.fi +358 9  310 379 02 FI02012566

Samalla kaupunginvaltuusto totesi, että uuden jäsenen 
henkilökohtainen varajäsen on Joonas Turunen.

7) Rakennus- ja ympäristötointa johtava apulaiskaupungin johtaja päätti 
23.10.2015 (64 §) hyväksyä Helsingin kaupungin osallistumisen 
partnerina Euroopan Unionin Life –ohjelman rahoitushakuun 
hankkeessa ”Metsäpeura Life (WildForestReindeerLIFE)”.

8) Kaupunginhallituksen 2.11.2015 esityslistalla esitetään, että 
kaupunginhallitus päättää hylätä Vihreä Agentti Oy:n tekemän 
oikaisuvaatimuksen Korkeasaaren eläintarhan johtokunnan 10.9.2015 
tekemästä päätöksestä (37 §), koska oikeusvaatimuksen tueksi ei ole 
esitetty sellaisia oikeudellisia tai tarkoituksenmukaisuuteen perustuvia 
syitä, joiden vuoksi se olisi tullut hyväksyä.

Esittelijä
eläintarhan johtaja 
Sanna Hellström

Liitteet

1 Helsingin liikenneturvallisuuden kehittämisohjelma

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
eläintarhan johtaja 
Sanna Hellström

Liitteet
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