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§ 893
Kaupunginvaltuuston 27.9.2017 tekemien päätösten täytäntöönpano

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 27.9.2017 tekemät 
päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista va-
lituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

1, 2, 6, 10-17, 19-42, 44-48
  
 Ei toimenpidettä.
  
18, 43 Toivomusponnet kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.
  
3 Täytäntöönpanosta päätetään erikseen.
  
4 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä maini-

tuille ja Helsingin käräjäoikeudelle.
  
5 Kaupunginhallitus päättää
  
 kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa 

yhteistyössä Korkeasaaren kanssa perustamaan sää-
tiön Korkeasaaren eläintarhan toiminnan jatkamista var-
ten sekä allekirjoittamaan liitteenä olevien luonnosten 
mukaiset ja muut tarvittavat säätiön perustamis- ym. 
asiakirjat sekä tekemään niihin tarvittaessa teknisluon-
teisia tai muuten vähäisiä muutoksia

  
 hyväksyä perustettavan säätiön peruspääoman maksa-

misen, ja kehottamaan kaupunginkanslian talous- ja 
suunnitteluosastoa maksamaan peruspääoman 1,2 mil-
joonaa euroa talousarviotililtä 13001, Kaupunginhallituk-
sen käyttövarat

  
 hyväksyä Korkeasaaren eläintarhan toiminnan, omai-

suuden ja henkilöstön siirrot liitteenä olevien asiakirja-
luonnosten mukaisesti sekä kehottamaan kaupungin-
kanslian oikeuspalvelut -osastoa kaupungin puolesta 
allekirjoittamaan kyseiset asiakirjat ja tekemään niihin 
tarvittaessa teknisluonteisia tai muuten vähäisiä muu-
toksia
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 hyväksyä säätiöön siirtyvän henkilöstön asemaa koske-

van neuvottelupöytäkirjan ja siirtymäsopimuksen.
  
 Tiedoksi kaupunginkanslian oikeuspalveluille.
  
7 Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kasvatus- ja 

koulutuslautakunnalle sekä kaupunginkanslian talous- ja 
suunnitteluosastolle.

  
8 Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle.
  
9 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elin-

keino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Oy:lle, 
Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsingin seudun ympäristö-
palvelut –kuntayhtymälle ja Liikennevirastolle.

  
 Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, sosiaali- ja 

terveystoimialalle, kaupunginmuseolle ja pelastuslauta-
kunnalle.

  
49-52 Aloitteet kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.
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