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Kiinteistölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuustoa-
loitteesta, jossa esitetään sukupuolineutraalien WC-tilojen järjestä-
mistä kaupungin tiloihin

HEL 2016-012660 T 00 00 03

Lausuntoehdotus

Kiinteistölautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon 
kaupunginvaltuutettu Anna Vuorjoen ym. aloitteesta sukupuolineutraa-
leista asiakas-wc:istä:

Kaupungin tilahankkeet priorisoidaan turvallisuuden, terveellisyyden 
sekä hallintokuntien tarpeiden mukaan. Toimitilojen käyttöä myös jatku-
vasti tehostetaan, eikä tilojen kokonaismäärän tulisi kasvaa. Kiinteistö-
lautakunta toteaa, että ehdoton tai välitön velvollisuus toteuttaa suku-
puolineutraalit wc:t kaupungin kaikkiin toimitiloihin voi johtaa merkittä-
viin kustannusvaikutuksiin. Kuitenkin sukupuolineutraaleja asiakas-
wc:itä toteutetaan jo, tarpeiden mukaan, kaupungin uudisrakennus- ja 
peruskorjaushankkeissa.  

Kiinteistöviraston tilakeskus on esimerkiksi toteuttamassa sukupuoli-
neutraalit asiakas-wc:t rakenteilla olevaan keskustakirjastoon, joka on 
yksi Suomen itsenäisyyden juhlavuoden kärkihankkeita, ja josta on me-
diassa arvioitu tulevan myös kaupungin suurin ja suosituin käymälä. 
Sukupuolineutraaleilla wc:illä pyritään säästämään ylläpitokustannuk-
sissa. Yleiset käymälät ovat nimittäin usein ilkivallan kohteita. Innovatii-
visten tilaratkaisujen avulla keskustakirjaston wc:hin tulee enemmän 
positiivista sosiaalista kontrollia. 

Toisessa esimerkkihankkeessa, Oulunkylän ala-asteen peruskorjauk-
sessa, sukupuolierotellut ryhmäkäymäläratkaisuihin perustuneet wc:t 
eivät täyttäneet suuresta oppilasmäärästä johtuvia toiminnallisia vaati-
muksia. Peruskorjauksessa pyrittiin pääasiassa yksittäisiin wc-eriöihin, 
joita on sijoitettu eri puolelle koulua. Tässä yhteydessä wc-eriöistä pois-
tettiin mies- ja naiskyltit.

Esteettömyyssäännösten perusteella lähes kaikissa kaupungin tiloissa 
on jo nyt ainakin yksi sukupuolineutraali wc, mutta nämä wc:t on tarkoi-
tettu liikkumisesteisille. Suomen rakentamismääräyskokoelman mu-
kaan liikuntaesteisten tilat on varustettava liikkumisesteisen tunnuksella 
ja niiden tulee olla sijoitukseltaan käyttäjän tai avustajan sukupuolesta 
riippumattomia.
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Niin sanotun translain tavoitteena oli turvata transseksuaalille mahdolli-
suus tulla kohdelluksi hänen sukupuoli-identiteettinsä mukaisesti niillä 
lainsäädännön aloilla, joilla annetaan merkitystä sukupuolelle. Eri tun-
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. 

Sukupuolineutraalien asiakas-wc:den tarve koskee erityisesti niitä hen-
kilöitä, joiden kokemus omasta sukupuolestaan tai sukupuolen ilmaisu 
ei ole tai ei ole aina ollut sama kuin hänelle syntymässä määritelty su-
kupuoli, sekä henkilöitä, joiden fyysiset sukupuolta määrittävät ominai-
suudet eivät ole yksiselitteisesti vain naisen tai miehen. Laissa miesten 
ja naisten välisestä tasa-arvosta 7 §:ssä on kielletty sukupuoli-identi-
teettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuva syrjintä. Lain 6c §:n mukaan 
viranomaisten, koulutuksen järjestäjien ja muiden koulutusta tai opetus-
ta järjestävien yhteisöjen sekä työnantajien tulee ennaltaehkäistä täl-
laista syrjintää tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti.  Saman pykälän 
mukaan tämä velvoite on otettava huomioon myös oppilaitosten ja työ-
nantajien lakisääteisissä tasa-arvosuunnitelmissa.

Helsingissä tämän moninaisen käyttäjäryhmän kokoa on vaikea arvioi-
da. Edellä mainitun lainsäädännön takia sukupuolivähemmistöt ovat re-
levantti käyttäjäryhmä myös tilankäyttöä suunniteltaessa. Uudistuva 
hankinta-laki, joka astuu voimaan alkuvuodesta 2017, velvoittaa han-
kintayksiköitä huomioimaan entistä korostetummin kaikkien tilojen käyt-
täjien tarpeet ja heidän sujuvan osallistumisen muun muassa työnte-
koon, harrastuksiin, kulttuuriin ja opiskeluun.

Sukupuolineutraalien asiakas-wc:den järjestäminen kaikkiin kaupungin 
toimitiloihin voi potentiaalisesti asettaa kaupungin työntekijät eriarvoi-
seen asemaan. Työsuojeluohjeiden mukaan yleisölle tarkoitettuja wc-ti-
loja ei yleensä pidetä riittävinä työntekijöiden käyttöön, etenkään jos 
työnantajan järjestämien tilojen toteutus on kohtuudella mahdollista.

Wc:t, pukuhuoneet ja peseytymistilat sijaitsevat usein samassa raken-
teellisesti erotetussa tilassa, sillä vesi- ja viemäriputkistot ja niitä käyttä-
vät toiminnot on kustannussyistä tarkoituksenmukaista sijoittaa samaan 
osaan rakennusta. Tämän takia sukupuolineutraalien wc:den toteutta-
minen kaikkiin kaupungin toimitiloihin voi jossain kaupungin tiloissa 
vaatia merkittäviä muutostöitä, mihin ei kiinteistötoimen talousarviossa 
ole tällä hetkellä varauduttu.

Kiinteistölautakunta puoltaa esitetyn selvityksen teettämistä. Selvityk-
sessä tulisi huomioida erilaiset tekniset toteuttamistavat eri toimipisteis-
sä ja niiden kustannusvaikutukset.

Esittelijä
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