
Nuorten aloitteet 01.07. – 31.12.2018   
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1. Kameravalvonta kampanja julkisiin HSL -busseihin 
Aloitteen sisältö Ideana olisi se, että HSL (Helsingin seudun liikenne) bussit varustettaisiin esim. GoPro 

kameroilla ulkopuolelta noin viikoksi ja saada kamerakuvalle liikenteessä törttöilijät. 
Videoista tehtäisiin kooste mitä kaikkea liikenteessä tapahtuu. Sitä näytetään eri 
tilaisuuksissa esim. liikenne kasvatuksessa. 

Aloite jätetty  6.9.2018 

Toimiala Kaupunkiympäristön toimiala 

Vastaus pvm 31.1.2019 

Vastaus  

 
Kiitos aloitteesta!  
 
Hienoa, että olet kiinnittänyt huomiota liikenteessä tapahtuviin väärinkäytöksiin ja 
kannat huolta Iiikenneturvallisuudesta.  Helsingin seudun liikenne on kuntayhtymä, joka 
hallinnoi pääkaupunkiseudun julkista liikennettä. Helsinki on HSL:n jäsen, mutta Helsinki 
ei voi päättää busseihin asennettavista kameroista. Pyysimmekin aloitteestasi HSL:Itä 
lausuntoa, joka on tämän kirjeen liitteenä. 
 
Lausunnossaan HSL kertoo esteistä, joita kuvaamiselle on. HSL mainitsee myös 
Liikenneturvan, jolla on tärkeä rooli liikenneturvallisuuden edistämisessä. Jos aihe 
kiinnostaa sinua, kannattaa tutustua Liikenneturvan toimintaan. Sieltä löytyy varmasti 
tapoja osallistua liikenneturvallisuuden edistämiseen. 
 
Lisätiedot: Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045, 
anna.villeneuve(a)hel.fi 



 
Anni Sinnemäki 
apulaispormestari 
 
Liitteet: 
 
1 Nuorten aloite 10.9.2018, kameravalvontakampanja HSL-busseihin 
2 Lausunto, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä, kameravalvontaa koskeva 
nuorten aloite 
 
Liite 2: 12.11.2018 HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYHTYMÄN LAUSUNTO 
KAMERAVALVONTAA KOSKEVASTA NUORTEN ALOITTEESTA 
 
Nuorten aloitteessa ehdotetaan HSL:n bussien varustamista esim. GoPro-kameroilla 
ulkopuolelta noin viikoksi liikenteen törttöilijöiden kuvaamiseksi. Videoista ehdotetaan 
tehtäväksi kooste siitä, mitä kaikkea liikenteessä tapahtuu. Koostetta näytettäisi eri 
tilaisuuksissa esim. liikennekasvatus-materiaalina. 
 
Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymä (HSL) lausuu seuraavaa: 
Liikenteen kuvaamiseen suunnitellut kamerat ovat kehittyneet ja yleistyneet viime 
vuosina ja yksityishenkilöiden kuvaamia liikenteen törttöilyjä ja vaaratilanteita jaetaan 
sosiaalisessa mediassa. Yksityishenkilöt saavat kuvata julkistella paikalla, mutta tilanne ei 
ole yhtä yksinkertainen, jos esimerkiksi HSL on rekisterinpitäjänä.  
Tietosuojan vuoksi HSL:n tulisi mm. huolehtia kuvatuksi tulevien ihmisten yksityisyyden 
suojasta, informoida kuvattavia henkilöitä siitä, että bussissa on jatkuvaa videokuvaa 
tallentava kamera ja omata EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen peruste 
tallentaa liikenteessä matkustajista videokuvaa. Videokuvaaminen bussiin kiinnitetyllä 
kameralla kuvaisi myös kuljettajan toimintaa, esim. ajotapaa, ja tulkittaisiin 
todennäköisesti myös yhteistoimintalain mukaiseksi liikennöitsijöiden työntekijöiden 
valvonnaksi, mikä edellyttäisi työntekijöiden edustajien kanssa ennakkoon käytäviä yt-
neuvotteluja ja työntekijöiden suostumusta kuvaamiseen. 
 
Liikennekasvatukselliselta rooliltaan keskeisellä Liikenneturvalla on olemassa moniin eri 
tarkoituksiin sopivaa liikennekasvatuksellista materiaalia. Näissä materiaaleissa on 
pedagoginen tavoite ja kuvaukseen liittyvät eettiset näkökohdat huomioituna. Vaikka 
juuri toivotun tyyppistä busseihin tai muihin ajoneuvoihin kiinnitetyillä kameroilla 
kuvattua ja aineistosta koostettua materiaalia ei olekaan, saattaa vastaavaan 
liikennekasvatukselliseen tarpeeseen löytyä muuta sopivaa aineistoa. 
 
HSL ei lähde edistämään aloitetta, mutta toteaa, että nuorten aktiivisuus ja kiinnostus 
liikennekasvatukseen on ilahduttavaa. 
 
Lisätietoja antaa Laura Sundell etunimi.sukunimi@hsl.fi 
 
HSL Helsingin seudun liikenne  
Suvi Rihtniemi,Toimitusjohtaja 

Linkki http://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/kameravalvontakampanja-julkisiin-hsl-busseihin/ 

Diaarinumero HEL 2018-009440 

http://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/kameravalvontakampanja-julkisiin-hsl-busseihin/


  

2. Konalan jäähallin kunnostaminen 
Aloitteen sisältö Konalan jäähalliin tarvitaan kunnostamista, sinne olisi hyvä saada suihkut uusiksi, 

lämmintä vettä, parempaa lämmitystä koppeihin, uudet pleksit sekä paremman jään 
luistelua varten. Auttakaa Konalan jäähallia saamaan se kuntoon. 

Aloite jätetty  27.9.2018 

Toimiala Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala 

Vastaus pvm 6.11.2018 

Vastaus  

 
Hyvät aloitteentekijät, 
 
Kerroitte aloitteessa, että Konalan jäähalli tarvitsee kunnostamista. Kysyin asiasta 
kaupungin liikuntatoimelta. Sieltä minulle kerrottiin, että Konalan jäähalli kuuluu 
Jääkenttäsäätiölle, ja että se alkaa olla käyttöikänsä loppupäässä. Jääkenttäsäätiölle 
onkin valmistunut Kaarelaan uusi halli ja Jääkenttäsäätiön tarkoituksena on ollut 
irtisanoa Konalan jäähallin vuokrasopimus. Tilanne muuttui, kun Pirkkolan jäähallit 
jouduttiin sisäilmaongelmien vuoksi sulkemaan. Jääkenttäsäätiö päätti tuolloin jatkaa 
Konalan jäähallin vuokraamista, ja helpottaa näin Pirkkolan jäähallien sulkemisen 
aiheuttamaa pula jääurheilupaikoista. Konalan jäähallin vuokrasopimus jatkuu ensi 
kevääseen asti, ja sen jälkeen mahdollisesti vielä yhden kauden.  
 
Konalan jäähallista ollaan siis luopumassa suhteellisen lyhyen ajan kuluttua. Sen tiloja on 
jonkin verran kunnostettu, mutta merkittävät kunnostustoimet eivät ole enää 
tarkoituksenmukaisia. Kiitän teitä kuitenkin aloitteesta ja toivotan oikein mukavaa 
loppusyksyä. 
 
Lisätiedot: Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054 leena.mickwitz(a)hel.fi 
 
Nasima Razmyar 
apulaispormestari 

Linkki http://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/konalan-jaahallin-kunnostaminen/ 

Diaarinumero HEL 2018-010135 
 

3. Monitoimikaukalo Sakarinmäen peruskoululle 
Aloitteen sisältö Hei 

 
Olemme pitkään jo miettineet, että haluaisimme monitoimikaukalon koulumme pihalle. 
Se mahdollistaisi useampien lajien pelaamisen välitunneilla, liikuntatunneilla sekä vapaa-
ajalla. Tällä hetkellä koulumme ulkoliikunta on hieman rajoittunutta, koska meillä on vain 
kaksi hiekkakenttää, eikä esimerkiksi koripallokoreja ollenkaan. Monitoimikaukalon 
myötä liikuntatunneilla voisi pelata jalkapallon ja pesäpallon lisäksi myös esimerkiksi 
koripalloa ja jääkiekkoa. 
 
Monitoimikaukalo ilahduttaisi myös monien oppilaiden välitunteja; enää ei tarvitsisi 
tyytyä vain jalkapallon pelaamiseen hiekkakentällä, vaan välituntiliikunnan taso nousisi 
huomattavasti. Lisäksi monitoimikaukalo ja uudet pelimahdollisuudet saattaisivat 

http://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/konalan-jaahallin-kunnostaminen/


innostaa yläkoululaisia lähtemään ulos pelaamaan erilaisia pallopelejä sisällä istumisen 
sijasta. 
 
Hiekkakentässä on se huono puoli, että kuivalla säällä hiekka pöllyää aika paljon. Hiekan 
hengittäminen ei ehkä ole terveellisimmästä päästä. Siksi tekonurmi olisi hyvä 
vaihtoehto. 
 
Östersundomin alueella on muutenkin aika vähän mitään tekemistä. Jos saisimme 
koulumme pihalle monitoimikaukalon, alueen asukkaat voisivat tulla sinne koulun 
jälkeen viihtymään ja liikkumaan.  
 
Toivomme siis, että otatte asian tarkempaan käsittelyyn.  
 
Ystävällisin terveisin, Elli Sääskilahti 
Sakarinmäen peruskoulun oppilaskunnan hallituksen uusi puheenjohtaja 

Aloite jätetty  6.11.2018 

Toimiala Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala 

Vastaus pvm 15.1.2019 

Vastaus  

 
Hyvä Elli 
 
Esitit aloitteessasi monitoimikaukaloa Sakarinmäen peruskoulun pihalle. 
Monitoimikaukalo mahdollistaisi nykyistä useampien lajien pelaamisen välitunneilla, 
liikuntatunneilla ja vapaa-ajalla. Kerrot aloitteessasi, että Östersundomin alueella on 
muuten aika vähän tekemistä, ja että monitoimikaukalo lisäisi asukkaiden viihtymistä. 
 
Pyysin aloitteesi johdosta selvitystä kasvatuksen ja koulutuksen sekä kulttuurin ja vapaa-
ajan toimialalta. Ratkaisu tuntuisi löytyvän kaupungin liikuntapalveluiden ja 
kaupunkiympäristön toimialan yhteistyöstä. Liikuntapalveluista kerrottiin, että 
Sakarinmäen koulun läheisyydessä on kolme hiekkakenttää, joita kaupungin 
liikuntapalvelut hallinnoivat. Kaukalo voitaisiin näin ollen sijoittaa alueelle ongelmitta. 
 
Kaupunkiympäristön toimiala on tekemässä suunnitelmaa koulujen pihoille sijoitettavista 
liikuntapaikoista. Suunnittelua helpottaa se, että kaupungin vuoden 2019 talousarviossa 
on osoitettu kahden miljoonan euron määräraha, jolla on tarkoitus rakentaa 
liikuntapaikkoja vähintään kymmenen koulun pihalle. Liikunnan palvelukokonaisuus 
tulee esittämään, että monitoimikaukalo Sakarinmäen koululle voisi olla yksi näistä 
liikuntapaikoista. Liikuntapalveluista kerrottiin vielä, että he kiinnittävät erityistä 
huomiota lasten harrastusmahdollisuuksien turvaamiseen. Tästä näkökulmasta käsin 
monitoimikaukalo Sakarinmäkeen on erittäin perusteltu. Yksikön päällikkö Turo Saarinen 
on lupautunut kertomaan sinulle asian etenemisestä. Voit lähettää hänelle sähköpostia 
osoitteella turo.saarinen@hel.fi. 
 
Kiitos aloitteestasi ja mukavaa kevätkautta sinulle! 
 
Lisätiedot: Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054 leena.mickwitz(a)hel.fi 
 
Nasima Razmyar 
apulaispormestari 



Linkki http://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/monitoimikaukalo-sakarinmaen-peruskoululle/ 

Diaarinumero HEL 2018-011684 
 

4. Nuorten palvelut keskustakirjasto Oodissa 
Aloitteen sisältö Uusi keskustakirjasto Oodi avautuu pian (ja on varmaan avautunut siinä vaiheessa, kun 

joku tämän lukee). Olen innoissani siitä, mutta tuntuu, ettei nuoria olisi otettu kunnolla 
huomioon. Olen yrittänyt etsiä tietoa nuorten palveluista Oodissa, mutta jokaisessa 
paikassa on kirjoitettu vain, että nuoria on kuultu kirjaston kehittämisen aikana. Millään 
konkreettisella tavalla en ole huomannut erityisesti nuorille suunnattuja palveluita 
Oodissa.  
Mielestäni tällaisessa keskeisellä paikalla olevassa "kaikille avoimessa olohuoneessa" 
pitäisi myös olla erikseen nuorisotila tai edes kartassa näkyvä nuortenosasto. Jos nuoret 
mainittaisiin edes jossain pienessä kohdassa, se nostaisi keskustakirjaston 
houkuttavuutta nuorten silmissä saman tien. Jos kaveriporukka miettii, minne mennä 
keskustassa, "kirjasto" ei kuulosta kovin hyvältä idealta, mutta "nuorten tila" on jo 
huomattavasti parempi. Jos nuoria nyt kuitenkin yritetään saada innostumaan tästä 
hienosta palvelusta nimeltä Oodi. 
 
Erässä lukemassani Oodia käsitelleessä tekstissä sanottiin, että nuoria palvellaan koko 
kirjastossa. Se ei kuitenkaan ole mitään yleistä tietoa. Nuoria voi myös jännittää tai jopa 
pelottaa esim. avun pyytäminen vieraalta aikuiselta, johon ei muuten saa mitään 
kontaktia. Oodissa tulee varmasti olemaan todella paljon henkilökuntaa, joten myös sen 
kannalta erityisesti nuoria varten siellä olevat selkiyttäisivät tilannetta. Mielestäni Oodin 
mainontaa pitäisi myös kohdistaa nuorille ja saada heidät innostumaan Oodista. 
Tiivistettynä: Nuortenkirjaosasto, nuorisotila ja nuorille suunnattua tekemistä Oodiin ja 
lisää tiedotusta erilaisista mahdollisuuksista. 

Aloite jätetty  30.11.2018 

Toimiala Kulttuuri- ja vapaa-ajantoimiala 

Vastaus pvm 15.2.2019 

Vastaus  

 
Aloitteesi nuorille tiedottamisesta ja nuorten palveluista Oodissa  
 
Hyvä Essi  
 
Pyysin tiedottamisen parantamista koskevasta aloitteestasi selvitystä nuorisopalveluilta. 
Näyttää siltä, että olet aloitteessasi osunut todella ajankohtaiseen asiaan. 
Nuorisopalveluista kerrotaan, että he ovat parhaillaan päivittämässä Ruudin nettisivuja. 
Samalla nuorisopalveluissa ollaan suunnittelemassa sitä, miten nuoret saisivat koulujen 
ja oppilaitosten kautta paremmin tietoa Ruudin erilaisista kanavista ja toiminnoista.  
Itse pidän erityisen mielenkiintoisena sitä, että tänä vuonna käynnistyy uuden, nuorille 
suunnatun sivuston suunnittelu. Se tulee korvaamaan nykyisen munstadi.fi:n. 
Nuorisopalvelut toivottaa sinut tervetulleeksi mukaan suunnitteluun. Lisätietoa 
suunnittelun käynnistymisestä saata keväällä ja alkukesästä seuraamalla munstadi.fi -
sivustoa.  
 
Voit myös olla yhteydessä nuorisopalveluiden suunnittelijaan Johanna Laukkaseen 
(johanna.laukkanen@hel.fi). Hänen kauttaan saat halutessasi myös henkilökohtaisesti 
tietoa suunnittelun etenemisestä.  

http://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/monitoimikaukalo-sakarinmaen-peruskoululle/


 
Toisessa aloitteessasi ehdotat, että Oodissa pitäisi olla erikseen nuorisotila tai edes 
kartassa näkyvä nuortenosasto, jotta Oodi houkuttaisi nuoria käymään. Samalla katsot, 
että Oodin mainontaa pitäisi kohdentaa myös nuorille. Kirjastosta minulle kerrottiin, että 
nuorten aineistot löytyvät omana kokonaisuutenaan Oodin kolmannesta kerroksesta, 
jonne on sijoitettu kaikki kirjastoaiheistot. Nuorten kirjat on sijoitettu lähelle lautapelejä, 
konsolipelejä sekä elokuva- ja musiikkiaineistoa. Oodin toisessa kerroksessa on 
puolestaan pelitiloja, kokoontumispaikkoja, opiskelutiloja, studioita ja monenlaisia 
mahdollisuuksia käsillä tekemiseen. Kirjastossa uskotaan, että tällaiset tilat kiinnostavat 
erityisesti nuoria. 
 
Oodin toimintoja suunniteltiin yhdessä kaupunkilaisten kanssa. Tavoitteena oli luoda tila, 
joka on kaikille käyttäjille turvallinen ja vastaanottava. Oodi on myös täynnä tapahtumia, 
joista osa on suunnattu suoraan nuorille. Kirjasto toivottaakin nuoret mukaan 
toteuttamaan omia ideoitaan Oodissa. Kirjastosta kerrotaan vielä, että heidän 
tavoitteenaan on lisätä nuorille suunnattua, Oodista kertovaa viestintää. 
 
Kiitän sinua aloitteistasi ja toivotan oikein mukavaa kevättalvea. 
 
Lisätiedot: Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054 leena.mickwitz(a)hel.fi 
 
Nasima Razmyar 
apulaispormestari 

Linkki http://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/nuorten-palvelut-keskustakirjasto-oodissa/ 

Diaarinumero HEL 2018-012730 
  

5. Lisää tiedotusta nuorten mahdollisuuksista 
Aloitteen sisältö Nuoria pitäisi paremmin tiedottaa esimerkiksi heidän vaikutusmahdollisuuksistaan, 

oikeuksistaan ja kaupungin palveluista. Tiedotusta voisi lisätä vaikkapa koulujen 

ilmoitustauluilla ja aamunavauksissa sekä julkisille paikoille kuten busseihin, pysäkeille, 

kauppakeskuksiin ja kaduille levitettävillä mainoksilla. Asiaa helpottaisi myös, jos olisi 

yksi nettisivu, jolta löytyisi kaikki helsinkiläisen nuoren tarvitsema tieto. 

Ruuti-järjestelmän olemassaolo on hienoa, mutta luulen, että vain harva tietää siitä 
saatika osaa ajatella sen käyttämistä. Ongelmia on myös monissa muissa palveluissa 
kuten koulupsykologi (kuinka pääsen vastaanotolle, mitä hän tekee, missä ja milloin?), 
kirjastot (mitä siellä voi tehdä, missä, milloin, pitäisi uudistaa mielikuvia) ja nuorisotalot 
(liian korkea kynnys, mitä siellä voi tehdä?). Ylipäänsä nuoria pitäisi tiedottaa heitä 
koskevista asioista paremmin. 

Aloite jätetty 30.11.2018 

Toimiala Kulttuuri- ja vapaa-ajantoimiala 

Vastaus pvm 15.2.2019 

Vastaus  

 
Vastaus tähän aloitteeseen on aloitteen 4. kohdalla. 
 
Lisätiedot: Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054 leena.mickwitz(a)hel.fi 

Linkki http://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/lisaa-tiedotusta-nuorten-mahdollisuuksista/ 

Diaarinumero HEL 2018-012772 

http://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/nuorten-palvelut-keskustakirjasto-oodissa/
http://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/lisaa-tiedotusta-nuorten-mahdollisuuksista/


  

6. Valoa Kannelmäkeen 
Aloitteen sisältö Kannelmäen alueella on useita isompia ja pienempiä teitä, jotka ovat huonosti valaistuja 

tai täysin valaisemattomia. Nämä tiet ovat sellaisia, joita monet käyttävät usein mutta 

jotka tuntuvat turvattomilta pimeällä. Osa Kannelmäen nuorista valitsee jopa pidemmän 

kotimatkan tämän vuoksi. Pimeitä teitä ovat esimerkiksi. Pasuunakujalta lähtevä 

pienehkö tie Mätäjoelle päin ja Jouhitien lähellä oleva hiekkatie paikoittain. 

Todennäköisesti Jouhitien lähellä olevat lamput ovat rikki. Myös Malminkartanon 

alueella on paikoittain valaisemattomia alueita, esimerkiksi juna-aseman läheisyydessä. 

Pohdimme myös, voisiko katulamppuihin asentaa pimeäntunnistimet ja LED-lamput 

lisäämään kirkkautta. Olisi hienoa, jos Kannelmäkeen saataisiin lisää valoa, mikä lisäisi 

enemmän turvallisuutta ja viihtyvyyttä!  

Terveisin: joukko Kannelmäen peruskoulun nuoria 

Aloite jätetty  4.12.2018 

Toimiala Kaupunkiympäristön toimiala 

Vastaus pvm 19.3.2019 

Vastaus Kiitos aloitteestasi ja siitä, kuinka tarkkaan olet havainnoinut ympäristöäsi! On hienoa, 
että asukkaat pitävät huolen asuinalueestaan. Kuten kirjoitat aloitteessasi, valaistus on 
tärkeä tekijä ympäristön turvallisuuden ja viihtyisyyden luojana. 
 
Kaupunkiympäristölautakunnan aloitteestasi antamassa lausunnossa kerrotaan, kuinka 
Kannelmäessä on alueita, joiden valaistuksessa on puutteita. Viime vuonna tehdyssä 
nuorten aloitteessa esitettiin myös valaistuksen parantamista Kannelmäen ja 
Malminkartanon alueilla. Kohteet on osin jo korjattu. Kanneltien valaistuksen 
parantaminen toteutetaan tänä vuonna ja reitti Jouhipolulta Urkupillintielle valaistaan 
ensi vuonna. 
 
Mainitsemistasi paikoista Pasuunakujalta Mätäjoelle päin suuntaavan tien valaistus 
lisätään lähivuosien työohjelmaan. Jouhitien läheisen hiekkatien valaisinpylväitä on 
uusittu. Malminkartanon puolella parannetaan myös valaistusta ja kaupunki on pyytänyt 
kiinteistöjen omistajia huolehtimaan omista valaisimistaan. Helsingin ulkovalaistusta 
uusitaan kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti laajan Helsinki-LED -hankkeen 
puitteissa, jonka tavoitteena on, että kaikki Helsingin julkisten tilojen valaisimet 
korvataan LED-valaisimilla. Energiansäästön lisäksi vaIaisinten vaihtamisella pyritään 
aloitteessasikin mainittuun viihtyisyyden parantamiseen. 
 
Lisätiedot: Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045 
anna.villeneuve(a)hel.fi 
 
Anni Sinnemäki 
apulaispormestari 
 
Liitteet:  
1 Nuorten aloite 4.12.2018, valoa Kannelmäkeen 
2 Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto 



 
Liite 2: 12.3.2019 Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
nuorten aloitteesta, jossa esitetään valaistuksen parantamista Kannelmäen ja 
Malminkartanon alueella 
 
Kaupunkiympäristölautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon: 
 
Kannelmäen kohteet 
Kaupunkiympäristölautakunta toteaa, että Kannelmäessä on alueita, joiden 
valaistuksessa on puutteita. Jo viime vuoden nuorten aloitteessa mainittiin useita 
kohteita, joissa oli valaistuspuutteita. Osin kyseiset kohteet on korjattu, mutta 
Kanneltien valaistuksen parantaminen toteutetaan tänä vuonna ja reitti Jouhipolulta 
Urkupillintielle valaistaan ensi vuonna. Tämän vuoden aloitteessa nostettiin esille 
seuraavat kohteet.  
Pasuunakujalta lähtevä pienehkö tie Mätäjoelle päin on pimeä ja kyseinen kävelyreitti on 
valaisematon. Sen valaistus lisätään työohjelmaan toteutettavaksi lähivuosien aikana. 
Jouhitien läheisen hiekkatien valaistuksessa on kunnossapidollisia puutteita. 
Valaisinpylväitä jouduttiin uusimaan, koska pylväiden tyvissä oli turvallisuutta 
vaarantavaa ruostetta. Uusimistyön aikana reitin valaistus oli puutteellinen. 
 
Malminkartanon kohteet 
Malminkartanon alueella on valaistuspuutteita, kuten juna-aseman läheisyydessä on 
paikoittain valaisemattomia alueita, ja jo viime vuoden aloitteessa asema-alueen 
läheisyydessä oli pimeäksi koettua tonttialuetta (Alepan sivusta ja taka-alue). 
Päiväkatselmuksen perusteella valaisimia vaikutti olevan alueella riittävästi. 
Rakennusvalvontaa on pyydetty olemaan yhteydessä kiinteistöihin ja varmistamaan, että 
nykyiset valaisimet huolletaan tarvittaessa. Kaupunki ei vastaa tonttialueiden 
valaistuksesta. 
 
Juna-asemalta etelään on kaksi keskeistä kävelyreittiä etelään. Kyseisten Puustellin- ja 
Luutnantinpolkujen reittien puutteellisen valaistuksien uusiminen on jo työohjelmassa ja 
toteutetaan tämän ja ensi vuoden aikana. 
 
Edelleen jo viime vuoden nuorten aloitteessa mainittu Puustellinpolusta lounaaseen 
sijaitsevan entisen nuorisotalon piha-alue on pimeä, mutta rakennus puretaan ja 
korvataan uudella, joten valaistusta ei tässä vaiheessa rakenneta. 
 
Yleistä 
Helsingin ulkovalaistus on jo nykyisin ohjattu pimeäntunnistimilla. Pimeäntunnistimet 
eivät toimi valaisinkohteisesti, vaan ne ohjaavat valaistuksen syttymistä ja sammumista 
alueellisesti. 
 
Helsingin ulkovalaistusta uusitaan kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti laajan 
Helsinki-LED –projektin puitteissa. Projektin ensimmäinen vaihe saadaan tänä vuonna 
päätökseen. Projektin seuraavaa vaihetta valmistellaan käynnistettäväksi välittömästi 
ensimmäisen vaiheen jälkeen. 
 
Esittelijä kaupunkiympäristön vs. toimialajohtaja Silja Hyvärinen 



 
Lisätiedot: Olli Markkanen, yksikön päällikkö: 310 39559, olli.markkanen(a)hel.fi 
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7. Aloite koulujen välisestä #ilmastoidea -kampanjan järjestämisestä Helsingissä 
Aloitteen sisältö Nuorissa on kaupunkimme ja maamme tulevaisuus. Helsingissä on noin 26 000 13-17 

vuotiasta nuorta, eli voi sanoa, että kaupungissamme on 26 000 erilaista näkemystä, 

visioita ja ajatusta. 

Ilmastonmuutos on meidän maapalloa uhkaava tekijä.  On sanomattakin selvää, että 

meidän on tehtävä päätöksiä ja konkreettisia asioita ilmastonmuutoksen estämiseksi. Jo 

pienetkin teot voivat olla suuria, sillä pienistä puroista kasvaa suuria jokia. 

Nuoret ovat motivoituneita ilmastonmuutoksen estämiseksi, sillä me tulemme elämään 

tällä maapallolla vielä pitkän aikaa. Me nuoret haluamme säilyttää meille tämän 

arvokkaan maapallon, jossa me tulevaisuudessa voimme elää. 

Hyvästä työstä palkitaan aina. Ilmastonmuutoksen pysäyttäminen on hyvää työtä ja 

siihen työhön tulee osallistaa lisää nuoria ja ihmisiä. 

Ehdotan, että Helsingin kaupungin kasvatuksen- ja koulutuksen, kulttuuri- ja vapaa-ajan, 

sekä kaupunkiympäristön toimialat yhdessä käynnistävät #ilmastoidea -kampanjan, joka 

rohkaisee Helsingin peruskouluja ja lukioita tekemään erilaisia tekoja ympäristön 

puolesta.  Kampanjan tarkoituksena onkin rohkaista 26 000 helsinkiläisnuorta 

kehittämään erilaisia tekoja, jotka vähentävät ilmastonmuutosta. 

Kampanjan aikana ne koulut jotka ovat osallistuneet kampanja kutsutaan 

kaupungintalolle järjestettyyn Helsingin nuorten ilmastomessuun, jossa he voivat esitellä 

oman koulunsa ympäristötekoja kaupunkilaisille ja muille nuorille. Parhaimmat 

ilmastoteot palkitaan mahdollisella stipendillä. Ympäristöraati, joka koostuu 6-10 

henkilöstä päättää lopulta parhaimmat ympäristöteot. Vähintään yksi raadin jäsenistä 

tulee olla Helsingin nuorisoneuvoston jäsen. Raadin jäseninä olisi hyvä olla henkilöitä, 

jotka tekevät työtä ilmastonmuutoksen- ja nuorisotyön parissa 

Kampanjan tarkoitus ei ole pelkästään pyrkiä keksimään erilaisia tapoja estää 

ilmastonmuutosta tai luoda keinoja, jotka ovat ympäristöystävällisiä. Kampanjan 

tarkoitus on myös kasvattaa Helsingin nuorista aktiivisia kansalaisia ja osallistaa heitä 

tekemään asioita paremman yhteiskunnan ja maailman hyväksi. 

Ruuti haluaa taata jokaiselle nuorelle vähintään yhden vaikuttamiskokemuksen 

vuodessa. Tässä on yksi konkreettinen vaikuttamiskokemus- ja tilaisuus tarjolla. 

 

Jim Koskinen  

Nuorisovaltuutettu, Helsingin nuorisoneuvoston puheenjohtaja 2018 

Aloite jätetty  8.12.2018 
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Toimiala Kaupunkiympäristön toimiala, Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala,  Kulttuuri- ja vapaa-
ajan toimiala 

Vastaus pvm 19.2.2019 

Vastaus  

 
Kiitos tärkeästä aloitteestasi. Ilmastonmuutos on aikamme suurin ja vakavin kysymys. 
 
Kaupunkien merkitys suurten globaalien haasteiden ratkaisijoina kasvaa. 
Ilmastonmuutoksen torjuntaan vakavasti ja kunnianhimoisesti suhtautuvat kaupungit 
voivat innovaatioillaan ja esimerkillään vaikuttaa omaa osuuttaan olennaisesti 
merkittävämmällä tavalla ihmiskunnan tulevaisuuteen. Tässä kehityksessä Helsinki 
haluaa toimia ensimmäisten joukossa. Hallitustenvälisen ilmastopaneelin IPCC:n 
hiljattain julkaiseman raportin mukaan ilmaston Iämpenemisen rajoittaminen 1,5 
asteeseen on vielä mahdollista, mutta se vaatii kauaskantoisia ja ennennäkemättömiä 
muutoksia. 
 
Helsingin kaupunkistrategiassa 2017_2021 asetettiin tavoitteeksi päästöjen 
vähentäminen 60 prosenttia vuoteen 2030 mennessä ja hiilineutraaIi Helsinki vuoteen 
2035 mennessä. Kaupunkistrategia ja siihen pohjautuva Hiilineutraali Helsinki 2035 -
ohjelma toimivat myös kimmokkeena Helsingin päätökselle aloittaa YK:n kestävän 
kehityksen tavoitteiden toteutumisen seuranta paikaIIistasoIIa ensimmäisenä 
kaupunkina Euroopassa ja toisena maailmassa. 
 
Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelma ja Helsingin muut sitoumukset kestävän kehityksen 
edistämiseksi rakentavat Helsingistä aitoa edelläkävijää kaupunkien kansainvälisessä 
yhteistyössä ilmastonmuutoksen ja muiden kestävän kehityksen haasteiden 
ratkaisemisessa. 
 
Kuten aloitteessasi toteat, jo pienetkin teot voivat olla suuria, sillä pienistä puroista 
kasvaa suuria jokia. Nuoret ovat motivoituneita ilmastonmuutoksen estämiseksi, sillä on 
kyseessä erityisesti teidän tulevaisuutenne. Koulut ovat avainasemassa kanavoimassa 
vaikuttamista ja osalIisuutta. Tätä innostusta ja tekemisen halua on kaupungin tärkeää 
tukea. 
 
Kaupungin opetussuunnitelmiin on sisällytetty ympäristökasvatus, jossa päiväkodit, 
koulut, oppilaitokset ja työväenopistot opastetaan edistämään ilmastoystävällistä 
elämäntapaa. Teemoja ovat muun muassa luonnon monimuotoisuuden turvaaminen, 
ekologinen elämäntapa, energiansäästö, jätteiden Iajittelu, uusiutuvan energian 
tuotantomenetelmät ja omat vaikutusmahdollisuudet ilmastonmuutoksen hillintään. 
 
Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman viestinnässä keskitytään erityisesti 12-19-
vuotiaisiin nuoriin lähivuosina. #IImastoidea-kampanja on hyvä ja kannatettava ehdotus. 
Kaupungin ympäristönsuojeluyksikkö selvittää kaupungin toimialojen kanssa, voisiko 
kampanjan ja nuorten iImastomessun toteuttaa ehdotetulla tavalla. Lisäksi 
ympäristönsuojeluyksikkö haluaa kehittää nuorten osallistumista ilmastonmuutoksen 
hillintään nuorisoneuvoston verkostojen kanssa. Toiveena on sopia tapaaminen keväälle 
2019. 
 



Tärkeä foorumi ilmastoteoille on myös Helsingissä 2.3.2019 järjestettävä Nuorten 
ilmastokokous. Tapahtumassa julkistetaan nuorten ilmastojulkilausuma, jonka 
tarkoituksena on tuoda nuorten näkemykset osaksi ilmastokeskustelua. 
 
Lisätiedot: Victor Andersson, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027 / 
victor.andersson(a)hel.fi 
 
Jan Vapaavuori 
pormestari 
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