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§ 74
V 13.2.2019, Valtuutettu Nelli Ruotsalaisen aloite harrastus- ja liikun-
tapaikkojen sukupuolineutraaleista pukeutumistiloista

HEL 2018-009104 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Veronika 
Honkasalon ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Nelli Ruotsalaisen aloitteen lop-
puun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Nelli Ruotsalainen ja 14 muuta valtuutettua esittävät aloit-
teessaan, että kaupunki kartoittaa, miten sukupuolen moninaisuuden 
huomioiminen toteutuu sen ylläpitämien harrastus- ja liikuntapaikkojen 
intiimitiloissa. Kartoituksen perusteella laaditaan yhteenveto siitä, min-
kälaisilla muutostöillä ja kustannuksilla pukeutumis-, peseytymis- ja wc-
tilat voidaan muuttaa kaikki sukupuolet huomioiviksi.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus 
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoit-
tanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginhallitus on saanut aloitteen johdosta kulttuuri- ja vapaa-aika-
lautakunnan, kaupunkiympäristölautakunnan ja tasa-arvotoimikunnan 
lausunnot.
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Tilankäytön suunnittelussa tulee ottaa huomioon laki miesten ja naisten 
välisestä tasa-arvosta, joka kieltää sukupuoli-identiteettiin tai sukupuo-
len ilmaisuun perustuvan syrjinnän. Kaupungin hallinnassa olevien kiin-
teistöjen tulee tarjota terveelliset ja turvalliset puitteet palvelujen asia-
kaslähtöiselle järjestämiselle. Pääsääntöisesti kaupungin kaikissa tilois-
sa on jo nyt esteettömyyssäännösten perusteella ainakin yksi sukupuo-
lineutraali wc, mutta nämä on tarkoitettu ensisijaisesti liikuntaesteisille.

Tasa-arvotoimikunta on lausunnossaan korostanut, että avoimen, tasa-
arvoisen ja toimivan kaupungin rakentamisessa on tärkeää, että kaikki 
yhteiset ja julkiset tilat ovat myös todellisuudessa avoimia kaikkia suku-
puolia edustaville kaupunkilaisille. Asia on erityisen merkittävä suku-
puolivähemmistöihin kuuluvien lasten ja nuorten näkökulmasta, ja tilo-
jen muuttaminen parantaisi muutoin helposti marginaaliin jäävien mah-
dollisuuksia osallistua tasa-arvoisesti kaupungin tarjoamiin vapaa-ajan 
palveluihin.

Myös kaupunkiympäristölautakunta on lausunnossaan pitänyt kanna-
tettavana aloitteessa ehdotettua kartoitusta, miten sukupuolen moninai-
suuden huomioiminen toteutuu ja minkälaisilla muutostöillä ja kustan-
nuksilla tilat voitaisiin muuttaa kaikki sukupuolet huomioiviksi.

Kulttuuripalvelut toimivat useissa eri-ikäisissä rakennuksissa, joiden 
ratkaisut kuvastavat oman aikansa ajattelua. Useamman käyttäjän wc- 
ja pukeutumistilat on pääsääntöisesti sukupuolitettu, mutta yksittäisves-
sat voivat olla sukupuolineutraaleja. Esteettömyysvaatimusten takia 
kaikissa tiloissa on myös isompia yksittäisvessoja pyörätuolinkäyttäjien, 
pienten lasten perheiden ja muiden enemmän tilaa ja/tai yksityisyyttä 
tarvitsevien kävijöiden käyttöön. Nämä wc:t ovat sukupuolineutraaleja 
ja niitä voidaan tarvittaessa käyttää myös pukuhuoneina. Kulttuurihar-
rastukset eivät yleensä edellytä perusteellista vaatteidenvaihtoa.

Liikuntaharrastuksissa sen sijaan pukeutuminen ja peseytyminen vaatii 
suurempia tiloja, joten sukupuolineutraalien tilojen toteuttaminen on 
vaativampaa sekä taloudellisesti että käytössä olevien tilojen rajallisuu-
den vuoksi. Itäkeskuksen uimahallissa sukupuolineutraalit tilat saatiin 
kuitenkin aikaan syyskuussa 2018 avaamalla aiemmin vain vauvaper-
heiden käytössä ollut tila myös sukupuolivähemmistöjen käyttöön.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan rakennushankkeista esimerkiksi kes-
kustakirjasto Oodin asiakas-wc-tiloista valtaosa on sukupuolineutraale-
ja eikä niiden ovissa ole sukupuolitunnuksia. Tanssin talon uudisraken-
nuksen wc-tiloja suunnitellaan samoin. Uudessa kaupunginmuseossa 
wc:t ovat pääosin kaikille yhteisiä. Sukupuolineutraalit wc-tilat on toteu-
tettu myös mm. Oulunkylän ala-asteen peruskorjauksessa, jossa suku-
puolittain jaotellut ryhmä-wc:t muutettiin yksittäisvessoiksi.
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Wc- ja peseytymistilojen sekä pukuhuoneiden tilamuutoksia arvioides-
sa tulee huomioida tiloihin vaadittavat muutostyöt ja niistä syntyvät kus-
tannukset. Wc-, pukuhuone- ja peseytymistilat sijaitsevat usein samas-
sa rakenteellisesti erotetussa tilassa, sillä vesi- ja viemäriputkistot ja nii-
tä käyttävät toiminnot on kustannussyistä tarkoituksenmukaista sijoittaa 
samaan osaan rakennusta. Ensi vuonna julkaistavassa kiinteistöstrate-
giassa on yhtenä linjauksena tilankäytön tehostaminen eikä tilojen ko-
konaismäärän tulisi kasvaa nykyisestä.

Toisaalta innovatiivisilla tilaratkaisuilla voidaan edistää intiimitilojen 
muuttamista kaikki sukupuolet huomioiviksi: esteettömät sukupuolineut-
raalit wc-tilat voidaan varustella niin, että ne toimivat myös peseytymis-
tiloina ja näin palvelevat asiakkaita sukupuolesta riippumatta. Koulujen 
ja muiden julkisten tilojen yksittäisvessat on mahdollista muuttaa kaikki 
sukupuolet huomioiviksi yksinkertaisilla uudelleenmerkinnöillä.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Nelli Ruotsalaisen aloite
2 Tasa-arvotoimikunnan lausunto 20.12.2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 22.01.2019 § 25

HEL 2018-009104 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kaupunkiympäristön toimialan rakennukset ja yleiset alueet -palveluko-
konaisuus vastaa kaupunkiympäristön rakentamisesta sekä käytettä-
vyydestä. Kaupungin hallinnassa olevien kiinteistöjen tulee tarjota ter-
veelliset ja turvalliset puitteet palvelujen asiakaslähtöiselle järjestämi-
selle. Kaupungin ensi vuonna julkaistavassa kiinteistöstrategiassa on 
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myös yhtenä strategisena linjauksena määritelty tilankäytön tehostami-
nen, eikä tilojen kokonaismäärän tulisi kasvaa nykyisestä. 

Tilankäytön suunnittelussa tulee ottaa huomioon laki miesten ja naisten 
välisestä tasa-arvosta, joka kieltää sukupuoli-identiteettiin tai sukupuo-
len ilmaisuun perustuvan syrjinnän. Kaupunki on toteuttanut sukupuoli-
neutraalit wc-tilat muun muassa keskustakirjasto Oodissa ja Oulunky-
län ala-asteen peruskorjauksessa, jossa sukupuolittain jaotellut ryhmä-
käymälät muutettiin yksittäisiksi vessaeriöiksi. Esteettömyyssäännös 
myös takaa sen, että lähes kaikissa kaupungin tiloissa on jo nyt ainakin 
yksi sukupuolineutraali wc.

Intiimitilojen muuttaminen kaikki sukupuolet huomioiviksi voi johtaa kus-
tannusvaikutuksiin. Wc- ja peseytymistilojen sekä pukuhuoneiden tila-
muutoksia arvioidessa tulee huomioida tiloihin vaadittavat muutostyöt 
ja niistä syntyvät kustannukset. Wc-, pukuhuone- ja peseytymistilat si-
jaitsevat usein myös samassa rakenteellisesti erotetussa tilassa, sillä 
vesi- ja viemäriputkistot ja niitä käyttävät toiminnot ovat kustannussyis-
tä tarkoituksenmukaista sijoittaa samaan osaan rakennusta. Toisaalta 
innovatiivisilla tilaratkaisuilla voidaan edistää intiimitilojen muuttamista 
kaikki sukupuolet huomioiviksi: esteettömät sukupuolineutraalit wc-tilat 
voidaan varustella niin, että ne toimivat myös peseytymistiloina ja näin 
palvelevat henkilöitä sukupuolesta ja sukupuolen ilmaisusta riippumat-
ta. Kouluissa wc-tilat ovat taas usein yksittäisiä vessaeriöitä, joten uu-
delleenmerkinnöillä on mahdollista muuttaa wc-tilat kaikki sukupuolet 
huomioiviksi.

Kaupunkiympäristölautakunta pitää kannattavana aloitteessa ehdotet-
tua kartoitusta, miten liikuntapaikkojen intiimitiloissa toteutuu sukupuo-
len moninaisuuden huomioiminen ja minkälaisilla muutostöillä ja kus-
tannuksilla tilat voidaan muuttaa kaikki sukupuolet huomioiviksi.

Käsittely

22.01.2019 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Mai Kivelä: Kaupunkiympäristölautakunta pitää kannattavana aloittees-
sa ehdotettua kartoitusta, miten liikuntapaikkojen intiimitiloissa toteutuu 
sukupuolen moninaisuuden huomioiminen ja minkälaisilla muutostöillä 
ja kustannuksilla tilat voidaan muuttaa kaikki sukupuolet huomioiviksi.

Kannattaja: Silvia Modig

1 äänestys
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JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Kaupunkiympäristölautakunta pitää kannattavana aloittees-
sa ehdotettua kartoitusta, miten liikuntapaikkojen intiimitiloissa toteutuu 
sukupuolen moninaisuuden huomioiminen ja minkälaisilla muutostöillä 
ja kustannuksilla tilat voidaan muuttaa kaikki sukupuolet huomioiviksi.

Jaa-äänet: 2
Sirpa Asko-Seljavaara, Nuutti Hyttinen

Ei-äänet: 10
Eveliina Heinäluoma, Atte Kaleva, Mai Kivelä, Jape Lovén, Silvia Mo-
dig, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Anni Sinnemä-
ki, Osmo Soininvaara

Poissa: 1
Kaisa Hernberg

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi Mai Kivelän vastaehdotuksen 
äänin 10-2 (1 poissa).

15.01.2019 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Lotta Hakanpää, projektiasiantuntija: 310 21397

lotta.hakanpaa(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 18.12.2018 § 228

HEL 2018-009104 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta puoltaa valtuutettu Nelli Ruotsalaisen 
ym. valtuustoaloitteessa esitetyn kartoituksen ja yhteenvedon tekemis-
tä harrastus- ja liikuntapaikkojen intiimitilojen muuttamisesta kaikki su-
kupuolet huomioiviksi. 

Aloitteessa viitataan myös kaupunginvaltuustossa 3.5.2017 hyväksyt-
tyyn kaupunginhallituksen lausuntoon valtuutettu Anna Vuorjoen 
16.11.2016 valtuustoaloitteesta, johon on kirjattu periaate pyrkiä suku-
puolineutraaleihin WC-tiloihin kaupungin korjaus-ja uudisrakennus-
hankkeissa. 
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Valtuutettu Ruotsalaisen aloitteen intiimitiloilla tarkoitetaan harrastus- ja 
liikuntapaikkojen pukeutumis-, peseytymis- ja WC-tiloja. Nämä tilat on 
aiemmin toteutettu valtaosin sukupuolinormatiivisesti, joten ne on jaettu 
stereotyyppisen olettaman mukaan miesten ja naisten tiloiksi huomioi-
matta sukupuolivähemmistöjä. 

Lain miesten ja naisten välisestä tasa-arvosta 7 §:ssä on kielletty suku-
puoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuva syrjintä. Suku-
puoli-identiteetillä tarkoitetaan henkilön kokemusta omasta sukupuoles-
taan ja sukupuolen ilmaisulla sukupuolen tuomista esiin pukeutumisel-
la, käytöksellä tai muulla vastaavalla tavalla. Esimerkiksi sukupuolitun-
nukset WC-tilojen ovilla voidaan nähdä sekä perinteisinä sosiaalisina 
normeina että tilan omistajan määräyksinä tilan käyttäjille, ja normin-
vastaisen WC:n valitsemisesta voi seurata muiden paheksuntaa. 

Pääsääntöisesti kaupungin kaikissa tiloissa on jo nyt esteettömyys-
säännösten perusteella ainakin yksi - vain yhden henkilön käytössä 
oleva - sukupuolineutraali WC, mutta nämä WC:t on tarkoitettu liikun-
taesteisille. Vastaavissa muissa tiloissa neutraalius voidaan saavuttaa 
yksinkertaisesti poistamalla sukupuolitunnukset WC-tilojen ovilta. 

Liikuntatiloissa pukeutumis- ja peseytymistilojen koko on melko suuri, 
mistä johtuen tällaisten muutosten toteuttaminen voi olla haasteellista 
sekä taloudellisesti että käytössä olevien tilojen rajallisuuden vuoksi. 
Itäkeskuksen uimahallissa sukupuolineutraalit tilat saatiin kuitenkin ai-
kaan syyskuussa 2018 avaamalla aiemmin vain vauvaperheiden käy-
tössä ollut tila myös sukupuolivähemmistöjen käyttöön.

Liikuntatiloissa ei ole edellä mainittua Itäkeskuksen uimahallia lukuun 
ottamatta tehty toiminnallisia perusparannustöitä pukeutumis-, peseyty-
mis- ja WC-tiloissa vuosina 2017–2018. 

Kulttuuripalvelut toimivat useissa eri-ikäisissä rakennuksissa, joiden 
ratkaisut kuvastavat oman aikansa ajattelua. Usein niissä on tarjolla se-
kä sukupuolitettuja että neutraaleja WC-tiloja. Useamman kävijän WC-
tilat on  säännönmukaisesti sukupuolitettu, mutta yksittäisvessat voivat 
olla sukupuolineutraaleja. Uudessa kaupunginmuseossa toiletit ovat 
pääosin kaikille yhteisiä. Esteettömyysvaatimusten takia kaikissa tilois-
sa on myös isompia  yksittäisvessoja pyörätuolinkäyttäjien, pienten las-
ten perheiden ja muiden enemmän tilaa ja/tai yksityisyyttä tarvitsevien 
kävijöiden käyttöön. Nämä vessat ovat sukupuolineutraaleja ja niitä voi-
daan tarvittaessa käyttää pukuhuoneina. Kulttuurikohteiden harrastuk-
set eivät yleensä edellytä perusteellista vaatteidenvaihtoa.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan rakennushankkeista esimerkiksi kes-
kustakirjasto Oodin asiakas-wc-tiloista valtaosa on sukupuolineutraale-
ja. Niiden ovissa ei ole sukupuolitunnuksia. Lisäksi myös henkilökun-
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nan pukuhuone- ja suihkutiloissa huomioidaan kaikki sukupuolet. Tans-
sin talon suunnittelussa on myös lähdetty siitä, että uudisrakennuksen 
wc-tilat ovat sukupuolineutraaleja. Hanke ei ole vielä rakennuslupavai-
heessa. 

Käsittely

18.12.2018 Ehdotuksen mukaan

Lautakunta päätti käsitellä 12:nnen esityksen kokouksen kolmantena 
asiana.

Vastaehdotus:
Mika Ebeling: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa, että sukupuol-
ten tarve yksityisyyteen huomioidaan jatkossakin.

Mika Ebelingin vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Mika Ebeling jätti päätöksestä eriävän mielipiteen seuraavilla peruste-
luilla:

Yleensä pyritään siihen, että ajattelumme on totuudenmukaista. Jos 
ajattelumme on tosiasioiden vastaista, pyrimme korjaamaan ajatte-
luamme. Pyrimme myös auttamaan toisia ymmärtämään asiat totuu-
denmukaisesti.

Jos esim. 170 cm pitkä nuori nainen painaa 30 kg ja kokee olevansa 
läski, niin mitä me teemme? Ohjaammeko hänet rasvaimuun, jotta hän 
pääsee läskeistään eroon, vai toteammeko ystävällisesti, ettei hän on 
lainkaan läski, pikemminkin aliravittu?

Jos taas joku ihminen kokee olevansa amputoitu ihminen amputoimat-
tomassa ruumiissa, niin ohjaammeko tämän ihmisen amputoitavaksi, 
vai yritämmekö auttaa häntä muuten?

Kuten Transtukipisteen sivuilta näemme, siellä propagoidaan ajatusta, 
että sukupuoli ei olisi biologinen tosiasia, vaan asia, jossa ajattelumme 
ei tulisikaan pyrkiä totuudellisuuteen, vaan jossa tosiasiat muuttuisivat 
ajattelumme mukaan.

Tähän kielipeliin ei pidä mennä mukaan. Tämän kielipelin voi nähdä 
myös uskontona, valheellisena uskontona, jota yritetään pakkoistuttaa 
kaikille. Tähän ei tule suostua.

Riippumatta siitä, millaisia ajatuksia ihmisen päässä liikkuu, pisuaarit 
soveltuvat niille, joilla on miehen ulkoiset sukupuolielimet, mutta niille, 
joilla on naisen ulkoiset sukupuolielimet, ne eivät sovi. Naisten pitää 
päästä istumaan pissatakseen.
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Yhteiskunnan ei pidä haaskata rahaansa transuskonnon levittämiseen.

27.11.2018 Pöydälle

Esittelijä
vs. liikuntajohtaja
Petteri Huurre

Lisätiedot
Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi
Tuula Haavisto, kulttuurijohtaja, puhelin: 040 551 7335

tuula.haavisto(a)hel.fi


