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§ 578
Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran toivomusponsi lumen mereen 
kaadon lopettamisesta

HEL 2019-010195 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 
hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toi-
mittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuil-
le.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Asko-Seljavaara Sirpa, toivomusponsi, Kvsto 25.9.2019 asia 21
2 Kaupunkiympäristön toimialan lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hyväksyessään 25.9.2019 hallituksen ehdotuksen Sirpa Asko-
Seljavaaran aloitteeseen no 21 koskien lumen mereen kippaamisen lo-
pettamista, valtuusto edellytti, että selvitetään mahdollisuudet seurata 
Tukholman, Oslon ja Pietarin esimerkkiä ja lopettaa lumen kaato me-
reen viimeistään 2021 talvella.

Kaupunginhallitus toteaa kaupunkiympäristön toimialalta saatuun selvi-
tykseen perustuen, että kaupunki on käynyt viime vuosina aktiivista 
keskustelua Tukholman ja Oslon kaupunkien kanssa liittyen lumen kä-
sittelyn toimintaympäristöön ja menettelyjen kehittämiseen. Lisäksi 
kaupunki on vieraillut kahdesti sekä Oslossa (lumen sulatuslautta) että 
Pietarissa (alueellinen lumen sulatusjärjestelmä). Helsinki on myös 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 31/2020 2 (3)
Kaupunginhallitus

Asia/23
21.09.2020

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alv.nro
kaupunginkanslia@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginkanslia +358 9 655 783 FI02012566

saanut Oslon kaupungin teettämän laajan selvityksen lumen käsittelyn 
vaihtoehdoista Oslossa. 

Jo tehdyn työn valossa voidaan todeta seuraavaa:
• Tukholma jatkaa lumen vesistökaatoa (meri ja järvet) toistaiseksi, ku-
ten aiemminkin, ympäristöviranomaisten erityisluvilla.
• Oslo ei ole pystynyt toistaiseksi käynnistämään vaihtoehtoisen ratkai-
sun toteuttamista kustannuksiltaan kalliille lumen sulatuslautalle.
• Pietarin käyttämä järjestelmä ei sovellu Helsinkiin alueiden käytön ja 
käytetyn teknologian puolesta.
Johtopäätöksenä on, että ponnessa mainittujen kaupunkien menette-
lyissä ei ole nykytilanteessa suoraan sovellettavia uusia menettelyjä 
Helsingin lumen käsittelyn kehittämiseen. 

Sen sijaan kaupunki viimeistelee parhaillaan omaa selvitystään lumen 
käsittelyn teknologioista, minkä lisäksi kaupungilla on käynnissä lumen 
käsittelyn innovaatiopilotti. Pilotissa lumen merivastaanoton ympäristö-
haittoja pyritään vähentämään verhopuomiratkaisun sekä epäpuhtauk-
sien suodatuksen avulla. Lisäksi kehitetään lumen sulatuksen haitalli-
suuden reaaliaikaista seurantamenetelmää, jolloin tieto lumen seassa 
tulleista mahdollisista haitta-aineista välittyy pikaisesti. Yhtenä kokeilu-
kohteena on lumen sulatusteknologioiden mahdollisuuksien selvittämi-
nen, kuten kaukolämpöä energialähteenä käyttävä lumen sulatuskontti.  

Kehitystyön lisäksi edelleen tärkeässä roolissa on riittävien lumen vas-
taanottoalueiden varmistaminen maankäytössä erityisesti kantakau-
pungin alueella. Nykyisessä toimintaympäristössä Helsingin kaupungil-
la ei ainakaan toistaiseksi ole mahdollisuuksia luopua lumen merikaa-
dosta ja tätä tukevat myös ympäristönäkökohdat. Ympäristöministeriö 
selvitti osaltaan lumen mereen kaatamisen kieltämistä, mutta johtopää-
töksenä oli ettei mereen kaatamista katsottu tarpeelliseksi lähteä oh-
jaamaan lakimuutoksella. 

Hallintosäännön 30 luvun 14 §.n mukaan kaupunginhallituksen on toi-
mitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen joh-
dosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hy-
väksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi muille valtuute-
tuille.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154
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Liitteet
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1 Asko-Seljavaara Sirpa, toivomusponsi, Kvsto 25.9.2019 asia 21

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Ponnen ehdottaja


