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§ 53
Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
kaupunginvaltuutettu Yrjö Hakasen ym. talousarvioaloitteesta kos-
kien nuorisotyötä

HEL 2017-002538 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kaupunkiympäristön toimiala ylläpitää ja kehittää Helsingin palvelutila-
verkkoa kaupunginvaltuuston määrittelemien tavoitteiden mukaisesti 
yhteistyössä palveluja tuottavien toimialojen kanssa. Hankkeet priori-
soidaan investointiohjelmassa turvallisuuden ja terveellisyyden sekä 
toimialojen tarpeiden mukaan. Lisäksi kaupunginvaltuuston hyväksy-
män strategiaohjelman tavoitteeksi asetettiin, että kaupungin toimitilo-
jen kokonaispinta-alan määrä ei kasva strategiakaudella 2013–2016.

Talonrakennushankkeiden investointiohjelmassa 2017–2026 on varau-
duttu kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan nuorisotilojen korjaushankkeisiin 
yhteensä noin 16 miljoonalla eurolla. Valtuustokauden 2017–2021 aika-
na on tarkoitus toteuttaa Suvilahden tiilisen kaasukellon perusparannus 
kulttuuri- ja vapaa-ajan toimitilaksi.

Kaupungin toimialoilla on projekteille ja järjestöille sopivia tiloja, jotka 
ovat käytettävissä silloin, kun toimialat eivät itse niitä tarvitse. Esimer-
kiksi kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla on ilta- ja viikonloppukäyt-
töön sopivia tiloja noin 1 600 kpl. Kaupunki panostaa toimialojen käy-
tössä olevien tilojen lyhytaikaisen varaamisen ja vuokrauksen edistämi-
seen. Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan kulttuuri-palvelukokonaisuudel-
ta on mahdollista varata tiloja ilmaiseksi Varaamo-järjestelmän kautta. 
Myös kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta sekä kulttuuri- ja vapaa-
ajan toimialan liikunta-palvelukokonaisuudelta on mahdollista vuokrata 
tiloja keskitetysti. Uusien rakennusten tilat pyritään toteuttamaan moni-
käyttöisiksi, mikä helpottaa kasvavien tilatarpeiden tyydyttämistä. Esi-
merkiksi Maunulaan vuonna 2016 valmistuneessa kirjaston, työväeno-
piston ja nuorisotoimen yhteisessä monikäyttörakennuksessa voidaan 
yhteisiä tiloja käyttää joustavasti tarpeen mukaan. 

Kaupunkiympäristölautakunta toteaa, etteivät aloitteessa esitetyt nuori-
sotoimen käyttötalousmäärärahoihin kohdistuvat esitykset kuulu kau-
punkiympäristölautakunnan toimialaan. Resurssien niukkuudesta ai-
heutuvia ongelmia on kuitenkin mahdollista lieventää joustavilla tilarat-
kaisuilla sekä älykkäillä tilojen jakamis- ja varaamisjärjestelmillä.
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Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala kehittää aloitteessa mainittuja nuoriso-
työn, -tilojen ja -taloverkon kehittämiseen liittyviä palveluita sekä inves-
tointihankkeita yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan kanssa ot-
taen huomioon palveluiden laadun, niistä syntyvät yksikkökustannukset 
sekä alueiden palvelutarpeet kaupunginvaltuuston päättämän inves-
tointiraamin sekä strategiaohjelman mukaisesti.

Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Anne Björn, kehittämisinsinööri, puhelin: 310 32870

anne.bjorn(a)hel.fi
Jarmo Raveala, yksikön päällikkö, puhelin: 310 23466

jarmo.raveala(a)hel.fi
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt kaupunkiympäristölautakunnalta lausun-
toa kaupunginvaltuutettu Yrjö Hakasen ja 24 muun nuorisotyötä koske-
vasta talousarvioaloitteesta 31.8.2017 mennessä.
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