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§ 11
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Eläintarhan johtokunta päätti merkitä tiedoksi seuraavat päätökset:

Yleisten töiden lautakunta päätti 14.2.2017, § 60 merkitä tiedoksi Kor-
keasaaren eläintarhan investointiohjelman vuodelle 2017. 

Kaupunginvaltuusto päätti 15.2. päätti tehdä käyttötarkoituksen muu-
toksen vuoden 2016 talousarvioon merkittyihin määrärahoihin Korkea-
saaren eläintarhan osalta seuraavasti:

Ta-kohdalta 8 09 23 Irtaimen omaisuuden perushankinta, Korkeasaa-
ren
eläintarha -50 000 euroa Ta-kohdalle 4 21 Korkeasaaren eläintarha 
+50 000 euroa.

Korkeasaaren eläintarhan omana toimintana harjoittama myymälätoi-
minta on käynnistynyt vuoden 2016 alussa. Myymälän perustamisen 
kustannuksiin oli varauduttu vuoden 2016 irtaimen omaisuuden perus-
hankinnan määrärahassa. Korkeasaaren eläintarha toteutti osan myy-
mälätoimintaan tarvittavista irtaimen omaisuuden perushankinnoista jo 
vuonna 2015 ja ne saatiin toteutettua ennakoitua edullisemmin vuonna 
2016.

Vuoden 2016 alusta alkaen vesitse saapuvien Korkeasaaren asiakkai-
den lipunmyyntikäytäntöä on muutettu siten, että Korkeasaari myy pää-
syliput myös vesitse saapuville asiakkaille. Pääsylippujen myyntiä kos-
kevasta uudistuksesta on aiheutunut ennakoitua suurempia kustannus-
tarpeita laivarannan toiminnoissa. Nämä ennakoitua suuremmat kus-
tannukset on katettu Korkeasaaren käyttötalousmenoista. Lisäksi käyt-
tötalouden määrärahaan on kohdistunut Hämärä-talon ja Vuohipihan 
toteutus sekä tarhojen kunnostustöitä vuonna 2016.

Kaupunginvaltuusto päätti 15.12. myöntää seuraavan ylitysoikeuden 
Korkeasaaren eläintarhalle vuoden 2017 talousarvioon: 

8 08  Korkeasaaren eläintarha

8 08 08  Korkeasaaren rakennusten ja tarhojen suunnitteluun, rakenta-
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miseen ja perusparannuksiin jne, Yleisten töiden lautakunnan käytettä-
väksi 1 170 000 euroa 

Investointihankkeista jää merkittävimmin määrärahaa käyttämättä 
muun muassa Ilvestarhan peruskorjauksen, rehukeittiön peruskorjauk-
sen ja Suomalainen metsä -hankkeen siirtymisestä. Ylitystarve on 1 
170 000 euroa.

Kaupunginvaltuusto käsitteli 1.3.2017, § 145 valtuutettu Seija Muurisen 
aloitetta Kruunusiltojen käytöstä yöaikaan joukkoliikenteelle. 

Kaupunginvaltuutettu Seija Muurinen ja 27 muuta valtuutettua esittävät 
aloitteessaan sen selvittämistä, millä ehdoilla Kruunusiltojen käyttö voi-
daan sallia yöaikaan joukkoliikenteen busseille ja takseille. Aloitteesta 
annetussa vastauksessa viitataan saatuihin lausuntoihin ja todetaan, 
että Kruunusillat -hankkeen siltayhteyksistä tehdään ajokelpoisia vain 
hälytysajoneuvojen kiireellisiä tehtäviä varten. Raitiotiealueesta ei teh-
dä normaalin kadun näköistä, vaan liitoskohdat katuverkkoon tehdään 
sellaisiksi, ettei silloille näytä johtavan ajoreittiä. Tarkoituksena on eh-
käistä ajoneuvoliikenteen tahatonta eksymistä silloille ja tehdä selväksi, 
ettei kyseessä ole yleinen ajoreitti. Siltayhteyksillä hallitsemattomasti 
kulkeva ajoneuvoliikenne olisi riski raitioliikenteen turvallisuudelle ja su-
juvuudelle.

Yleisten töiden lautakunnan 13.12.2016, § 490 asiasta antamassa lau-
sunnossa todetaan muun muassa, että ajoneuvoliikenteen melulla 
saattaisi olla haitallisia vaikutuksia Korkeasaaren eläinten elinolosuhtei-
siin etenkin yöaikaan. Näitä vaikutuksia ei kuitenkaan ole tutkittu.

Kaupunginvaltuusto päätti 19.4.2017, § 185 hyväksyä Korkeasaaren 
eläintarhaa koskevilla määräyksillä täydennetyn Helsingin kaupungin 
hallintosäännön 1.6.2017 lukien liitteen 1. mukaisesti.

Samalla kaupunginvaltuusto päätti, että jos vireillä oleva selvitys johtaa 
päätökseen Korkeasaaren eläintarhan säätiöittämisestä, nyt päätettä-
vät määräykset ovat voimassa siihen asti, kunnes Korkeasaaren eläin-
tarhan ylläpitämistä varten perustettava säätiö on ottanut vastuun eläin-
tarhan ylläpitämisestä kaupungin ja säätiön välisessä luovutussopimuk-
sessa täsmennettynä päivämääränä. 

Säännökset ovat voimassa kuitenkin kauintaan 31.12.2018 asti.
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Yleisten töiden lautakunta päättänee 16.5.2017 hyväksyä Kruunusillat 
välillä Nihti–Kruunuvuorenranta osuuteen kuuluvat katusuunnitelmat 
Finkensilta nrot 30520/13, Mischan ja Maschan aukio sekä Mieritzin-
ranta nrot 30521/1-4, Kruunuvuorensilta nrot 30523/1-5 sekä Korkea-
saaren silta ja Mustikkamaanpolku nrot 30525/1-2.

Raitiotiepysäkki on sijoitettu nykyisen Korkeasaaren sillan länsipuolelle 
eläintarhan uuden sisääntulorakennuksen tuntumaan. Pysäkin odotus-
tilan pituus mahdollistaa kahden vaunun samanaikaisen pysähtymisen. 
Odotustilan leveys on 5 metriä. Pysäkin eteläinen odotustila on samas-
sa tasossa Korkeasaaren uuden sisääntuloaukion, Mischan ja Masc-
han aukion, kanssa. Ajo Korkeasaaren eläintarhaan tapahtuu nykyisen 
kaltaisesti Korkeasaaren sillan kautta. Ajoyhteyden mitoituksessa on 
huomioitu yhdistelmäajoneuvojen edellyttämä tilantarve. Korkeasaaren 
sillan ajoradan ja jalkakäytävän sijainteja on vaihdettu keskenään, jol-
loin jalankulkuvirrat ohjautuvat paremmin Korkeasaaren uudelle sisään-
tuloaukiolle ja raitiotiepysäkille. Ratkaisu vähentää ajoneuvoliikenteen 
ja jalankulun risteämiskohtia. Puolenvaihtoon on varauduttu myös Mus-
tikkamaalla nykyisen sisääntulorakennuksen kohdalla. Korkeasaaressa 
katuyhteys liittyy eläintarhan nykyiseen huoltoalueeseen. Suunnitel-
massa on otettu huomioon katuvaraus Palosaareen asti. Uudet katua-
lueet rajataan eläintarhasta aidalla.

Esittelijä
eläintarhan johtaja
Sanna Hellström

Liitteet

1 Hallintosääntö, jossa Korkeasaarta koskevat määräykset

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
eläintarhan johtaja
Sanna Hellström

Liitteet

1 Hallintosääntö, jossa Korkeasaarta koskevat määräykset

Muutoksenhaku



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2017 4 (4)
Eläintarhan johtokunta

Etj/3
18.05.2017

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

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
.


