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7 §
Tutkimuslupa, Ilmansaasteille ja melulle altistuminen työmatkan 
aikana -tutkimukselle

HEL 2022-003288 T 13 02 01

Päätös

Hallintojohtaja päätti myöntää tutkimusluvan Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitokselle Ilmansaasteille ja melulle altistuminen työmatkan aikana -
tutkimusta varten. Tutkimuksen vastuullisena johtajana toimii ********** 
Tutkimuslupa on voimassa 30.9.2023 saakka.

Päätöksen perustelut

Tutkimus tuottaa tietoa vaihtoehtoisten kulkutapojen (auto, julkinen lii-
kenne, kävely/pyöräily) aikaisesta altistumisesta ilmansaasteille ja me-
lulle normaalissa arjessa sekä lisää tietoa työmatkan aikana tapahtu-
van altistumisen merkityksestä kokonaisaltistumisen kannalta. Tutki-
mukseen osallistuvat henkilöt rekrytoidaan Helsingissä sijaitsevista or-
ganisaatioista. Helsingin kaupungin toimialoista mukana ovat Kaupun-
kiympäristö sekä Kulttuuri ja vapaa-aika.

Tutkimuksessa kerätään tietoja kyselyiden sekä ilmansaaste- ja melu-
mittausten ja gps-paikantimen avulla. Kaikkia kerättyjä tietoja ja tutki-
mustuloksia käsitellään luottamuksellisesti tietosuojasäännösten mu-
kaisesti. Yksittäisille tutkimushenkilöille annetaan tunnuskoodi ja nimet 
ja osoitteet poistetaan analyyseihin menevistä aineistoista. Saatuja tie-
toja käytetään tieteelliseen tutkimustarkoitukseen siten, ettei kenen-
kään henkilöllisyys paljastu. Tulokset raportoidaan ryhmätasolla niin, 
että niistä ei voi tunnistaa yksittäistä henkilöä.

Sähköinen aineisto säilytetään tietokoneilla käyttäjätunnusten ja sala-
sanojen takana. Paperinen aineisto hävitetään kenttätutkimusvaiheen 
päätyttyä, sähköinen aineisto säilytetään aineistonhallintasuunitelman 
mukaisesti.  

Rekisterinpidosta vastaa tutkimusluvan saaja. Kaikki tutkimusaineisto 
säilytetään 10 vuotta hankkeen päättymisen jälkeen, minkä jälkeen se 
hävitetään. 

Tutkimusluvan saaja sitoutuu siihen, ettei hän käytä saamiaan tietoja 
asiakkaan tai henkilökuntaan kuuluvan henkilön tai hänen läheistensä 
vahingoksi tai halventamiseksi taikka sellaisten muiden etujen louk-
kaamiseksi, joiden suojaksi on säädetty salassapitovelvollisuus, eikä 
luovuta saamiaan henkilötietoja sivulliselle.
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Tutkimusluvan saaja luovuttaa valmiista tutkimusraportista kaksi kap-
paletta korvauksetta kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan arkistoon ja sen 
palvelun yhteyshenkilölle, mistä aineisto on kerätty. Raportin voi toimit-
taa myös sähköisessä muodossa.

Kaupunkiympäristön toimiala tekee erikseen päätöksen toimialaa kos-
kevan tutkimusluvan myöntämisestä.

Lisätiedot
Miikka Haimila, erityisasiantuntija, puhelin: 310 28739

miikka.haimila(a)hel.fi
Markus Terämaa, työsuojelupäällikkö, puhelin: 09 310 87960

markus.teramaa(a)hel.fi
Laura Berg, projektipäällikkö (Kymp), puhelin: 0406529156

laura.berg(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k)
2 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k)
3 Tutkimuslupahakemus 2.3.2022, liite, tietosuojailmoitus
4 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k)
5 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k)
6 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k)
7 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k)
8 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k)
9 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k)
10 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Luvan hakija Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-

aikalautakunta

Tiedoksi

Yhteyshenkilöt
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 7 §.

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen 
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon 
määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymis-
tä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan 
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän 
kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on 
nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen 
päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaati-
musajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, 
joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä 
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin  kaupungin 
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:
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Sähköpostiosoite: helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: 09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyt-
tää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 oikaisuvaatimuksen tekijä
 millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään 

vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.
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Kirsti Laine-Hendolin
hallintojohtaja

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 24.03.2022.


