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§ 214
Vt Mirka Vainikan toivomusponsi lakanakäsipyyhkeiden 
käyttöönotosta

HEL 2011-002139 T 11 00 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen 
kaupunginvaltuuston 11.5.2011 hyväksymän toivomusponnen johdosta 
tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle 
(Mirka Vainikka) sekä erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102

erja.saarinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Mirka Vainikan toivomusponsi
2 Talous- ja suunnittelukeskuksen  lausunto 29.6.2011
3 Opetuslautakunnan lausunto 21.6.2011
4 Teknisen palvelun lautakunnan lausunto 16.6.2011

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen tekijä Esitysteksti

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi selvityksen 
kaupunginvaltuuston 11.5.2011 hyväksymän toivomusponnen johdosta 
tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle 
(Mirka Vainikka) sekä erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

Esittelijä

Käsitellessään 11.5.2011 Mirka Vainikan aloitetta käsien kuivaus 
luontoa säästäen -hankkeen laajentamisesta kaupunginvaltuusto 
hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

”Kaupunginvaltuusto edellyttää, että virastot selvittävät 
lakanakäsipyyhkeiden käyttöönottoa myös muissa virastoissa ja 
työpisteissä, joissa käytetään paperi- tai froteekäsipyyhkeitä” (Mirka 
Vainikka, äänin 44-0)
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Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 24 §.n mukaan 
kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen 
selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään 
vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava 
erikseen myös muille valtuutetuille.

Toivomusponnen johdosta on saatu talous- ja suunnittelukeskuksen, 
opetuslautakunnan ja teknisen palvelun lautakunnan lausunnot.

Esittelijä toteaa, että kaupunginhallitus totesi vastauksessaan Mirka 
Vainikan aloitteeseen 11.5.2011 mm., että sosiaalivirasto on 
selvittämässä lakanapyyhelappusten käsittelyn ja erityisesti kuivauksen 
järjestämistä suurissa päiväkodeissa. Lisäksi todettiin, että vanhusten 
palveluissa on siirrytty pääasiassa monikäyttöisiin kangaspyyherulliin. 
Vastauksessaan kaupunginhallitus totesi, että lakanapyyhkeiden 
käyttöä kannattaa laajentaa mahdollisuuksien mukaan päiväkoteihin ja 
terveydenhuollon toimipisteisiin sekä kouluihin.

Esittelijä viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että 
lakanakäsipyyhkeet soveltuvat pienimittakaavaisiin yksiköihin kuten 
päiväkoteihin ja kouluihin, joissa paperi- ja froteepyyhkeet voidaan 
korvata lakanapyyhkeillä. Helsingin kaupungin tekstiilityökeskuksessa 
on tähän mennessä valmistettu päiväkodeille kankaiden leikkuujätteistä 
pikkupyyhkeitä arviolta noin 1 000 kpl.

Irrallisten pyyhkeiden käytössä on ratkaistava likaisten pyyhkeiden 
hygieeninen säilytys sekä niiden pesu ja kuivatus. Tämä edellyttää 
yleensä yksiköltä omia pyykinpesulaitteita ja -tiloja. Mikäli pesu 
tapahtuu muualla kuin toimipisteessä, on selvitettävä myös lika- ja 
puhdaspyykin nouto- ja kuljetusratkaisut.

Kouluissa on useita satoja oppilaita ja käsipyyhkeiden hygieenisyyden 
vaatimus on korkea ja kierrätysjärjestelmän tulee olla toimiva. 
Opetuslautakunta ei kannata lakanapyyhkeiden käytön laajentamista 
kouluihin. Lakanapyyhkeiden jakelu ja säilytys eivät ole mahdollista 
koulujen tiloissa. Koulut hankkivat itse käsipyyhkeensä tarpeensa 
mukaisesti. Yksittäiset yksiköt voivat hankkia halutessaan 
lakanapyyhkeitä, jos se sopii niiden toimintaan. Opetuslautakunta 
kannustaa kouluja siirtymään käsien kuivauksessa mahdollisesti 
käytettävistä kertakäyttöpapereista luontoa säästäviin 
pyyheratkaisuihin. 

Esittelijä toteaa lopuksi, että vaikka lakanapyyhkeiden käytön 
lisäämisellä on terveydellisiä, sosiaalisia ja ekologisia perusteita, 
paperi- ja froteekäsipyyhkeiden korvaaminen lakanapyyhkeillä kaikissa 
virastoissa ei ole toiminnallisesti sopivaa ja kokonaistaloudellisesti 
perusteltua.
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