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§ 710
Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Pekka Saurin ym. valtuustoaloitteesta koskien puhelin-
ten ja älylaitteiden latauspisteitä
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Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kaupunkiympäristölautakunta totesi, että kaupungissa on paljon mah-
dollisuuksia ladata mobiililaitteita niin yritysten kuin kaupunginkin julki-
sissa ja puolijulkisissa tiloissa mm. kauppakeskuksissa, kahviloissa ja 
liikennevälineissä.

Yleisillä alueilla ei ole sähkön pienjänniteverkkoa. Ulkovalaistusverkko 
ei sovellu lataustoimintaan koska suojamaa puuttuu ja valoisaan aikaan 
ei ole virtaa.  Kun julkisivu- ja mainosasiakkuudet hankkivat ulkovalais-
tusverkosta sähköä, saattaisi ilmaisen sähkön jakelu muodostua on-
gelmalliseksi. Sähkömarkkinalaki kun velvoittaa kohtelemaan kaikkia 
asiakkaita tasapuolisesti. 

Helen Oy sijoitti yhteistyössä kaupunkiympäristön kanssa kesällä 2018 
Helsinkiin ulkotiloihin viisi aurinkokennopenkkiä, joissa voi ladata mobii-
lilaitteen tai sähköpyörän. 

Ulkotilaan yleiseen käyttöön tarkoitettuja sähköpisteitä toteutettaessa 
on korostettava sähköturvallisuutta, ilkivallankestävyyttä ja toiminta-
varmuutta Suomen vaihtelevissa sääolosuhteissa. Lisäksi kalusteiden 
tulee olla kaupunkikuvallisesti korkealuokkaisia ja noudattaa Helsingin 
kaupunkitilaohjetta.

Seuraavassa pysäkkikatoskilpailutuksessa voidaan yhteistyössä kau-
punkiliikenteen kanssa tutkia onko katoksiin mahdollista lisätä lataus-
pisteitä. Katoksissa on soveltuva kattopinta aurinkopaneeleille ja tällä-
kin hetkellä 17 katosta on sähköistetty pelkillä aurinkokennoilla.
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kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski
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Liitteet

1 Valtuustoaloite 07.09.2022 Sauri Pekka Puhelinten ja älylaitteiden la-
tauspisteitä nuorille

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuustoaloite

Valtuutettu Pekka Sauri ja 33 muuta ovat tehneet 7.9.2022 seuraavan 
valtuustoaloitteen:

”Puhelinten ja älylaitteiden latauspisteitä nuorille

Helsinkiläiset nuoret ovat useissa eri yhteyksissä (mm. Ruudin viestin-
tätoimisto) esittäneet toiveen puhelinten ja älylaitteiden latauspisteistä 
paikoissa, joihin olisi maksuton pääsy.

Latauspisteet ovat tärkeitä esimerkiksi tilanteissa, joissa nuori ei saa 
yhteyttä kotiin tai päinvastoin, kun puhelimen lataus on lopussa. Nuori 
voi tarvita puhelinta myös joukkoliikennelipun hankkimiseen. Yhä 
useammissa joukkoliikennevälineissä on kyllä tarjolla latauspisteitä, 
mutta lippu pitää hankkia ennen matkan alkamista.

Osana EU-rahoitteista mySMARTLife-hanketta Helen Oy ja kaupunki 
toteuttivat yhteistyössä kokeilun, jossa kaupunkiin sijoitettiin viisi aurin-
kopaneelipenkkiä latauspisteineen. Ilkivallan ja teknisten ongelmien ta-
kia kokeilua ei jatkettu. Asia on kuitenkin edelleen ajankohtainen. Tek-
niset ongelmat ovat todennäköisesti ratkaistavissa sopivan yhteistyö-
kumppanin avulla.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämmekin, että kaupunki järjestää jul-
kisiin tiloihin maksuttomia älylaitteiden latauspisteitä erityisesti nuorten, 
mutta toki myös kaikkien tarvitsevien käyttöön.”

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunkiympäristölautakuntaa anta-
maan asiasta lausunnon kaupunginhallitukselle 16.1.2023 mennessä.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
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