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§ 16
Kulttuuri- ja vapaa-ajanlautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Atte Harjanteen toivomusponnesta koskien mahdolli-
suuksia olla edelläkävijä ilmastonmuutokseen sopeutumisessa

HEL 2017-010765 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Valtuutettu Atte Harjanteen kaupunkistrategiaan liittyvässä toivomus-
ponnessa edellytetään selvittämään mahdollisuuksia, että Helsingin 
kaupunki olisi edelläkävijä ilmastonmuutokseen sopeutumisessa.

Helsingin kaupunkistrategia 2017–2021 linjaa Helsingin kaupungin il-
mastovastuuta ja toimintaa. Kaupunkistrategiassa todetaan, että Hel-
singin kaupunki korostaa toiminnassaan ekologisia arvoja ja erottuu 
globaalin vastuun paikallisen toteuttamisen kansainvälisesti verkottu-
neena edelläkävijänä. Helsinki ottaa vastuunsa ilmastonmuutoksen tor-
junnassa vakavasti ja torjuu ilmastonmuutosta kunnianhimoisesti. Kau-
punkistrategia linjaa ilmaston muutoksen torjunnan eri osa-alueita ja 
niiden tavoitteita muun muassa päästövähennys- ja hiilineutraalisuusta-
voitteita, rakennusten energiatehokkuuden parantamista, uusiutuvan 
energian lisäämistä, liikenteen päästövähennyksiä sekä Helsingin lii-
kennejärjestelmän kehityssuuntia ja kiertotalouden hankkeiden toteut-
tamista.

Ilmastonmuutoksen torjunnan lisäksi kaupungin tulee myös varautua il-
mastonmuutoksen mukanaan tuomiin seurauksiin ja vaikutuksiin. Ta-
voitteena on ihmisiin, yhteiskuntaan ja luontoon kohdistuvien ilmaston-
muutoksen vaikutuksien ja uhkien vähentäminen. Helsingin kaupunki 
on jo useiden vuosien ajan tehnyt hallintokunta- ja toimialarajat ylittäviä 
suunnitelmia ja selvityksiä ilmastonmuutoksen aiheuttamiin uhkiin ja 
muutoksiin varautumiseksi sekä toteuttanut toimenpiteitä muutoksien 
vaikutusten ehkäisemiseksi. Suunnitelmia, selvityksiä ja toimenpiteitä 
on tehty muun muassa luonnon ja luonnonympäristöjen, terveyden ja 
turvallisuuden, kaupunkisuunnittelun ja -rakentamisen, talonrakentami-
sen ja infrastruktuurin alueiden osalta.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala vaikuttaa ilmastonmuutoksen torjun-
taan ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseen sekä Helsingin kaupungin 
mahdollisuuksiin olla edelläkävijä ilmastonmuutokseen sopeutumisessa 
kahdella tavalla: tavoillaan järjestää palvelut sekä kasvattamalla tietoi-
suutta, toimintatahtoa ja tulevaisuususkoa ilmastonmuutoksen torjumi-
seksi. 
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Palvelujen järjestämisessä merkittävin ilmastopoliittinen kysymys on 
kiinteistöjen energiankulutus. Suunniteltaessa, käytettäessä ja perus-
korjattaessa toimialan käytössä olevia kiinteistöjä pyritään energiate-
hokkaisiin ratkaisuihin. Lisäksi uudet toimitilat pyritään sijoittamaan pai-
koille, jotka suosivat joukkoliikenteen käyttöä.

Toimialan suurin rooli ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä on sen 
sivistys- ja kasvatustehtävä. Ilmastonmuutoksen mittakaava synnyttää 
kansalaisissa paljon pelkoja ja ahdistusta, jota voidaan vähentää lisää-
mällä tietoa ja tarjoamalla mahdollisuuksia yhteistoiminnalle. Sivistys- 
ja kasvatustehtävä koskee erityisesti nuoriso- ja kirjastopalveluja. Nuo-
risopalvelujen sitoumuksesta asiaan kertoo, että yksi sen alueellisista 
nuorisotyöyksiköistä on myös vastuutettu huolehtimaan nuorten ympä-
ristö-, ilmasto- ja luontokasvatuksesta. Kirjastot taas tarjoavat pääsyn 
luotettavan tiedon pariin sekä tapahtumatiloja kansalaisten ja yhteisö-
jen yhteistoiminnalle.

Toimialan näkökulmasta ekologisesti ja sosiaalisesti kestävä elämä 
ovat erinomaisesti sovitettavissa yhteen kaupungissa. Oikein järjestet-
tynä resurssien jakaminen helpottaa kuntalaisten elämää, vapauttaa ai-
kaa ja rahaa muuhun käyttöön sekä synnyttää luottamusta kanssaihmi-
siin. Esimerkiksi terveyttä edistävä liikkuminen kävellen, pyörällä tai 
joukkoliikenteellä on myös ekologisesti kestävä ratkaisu. 

Toimialalla on myös mahdollisuudet vaikuttaa suomalaisen ja helsinki-
läisen kulttuuriperinnön ja kulttuuriympäristöjen vaalimiseen ja turvaa-
miseen ilmastonmuutokseen sopeutumistoimenpiteillä.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio
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Muutoksenhaku
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Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Kaupunginkanslia on pyytänyt 31.1.2018 mennessä kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnalta lausuntoa kaupunginhallitukselle valtuutettu Atte Har-
janteen kaupunkistrategiaan liittyvästä toivomusponnesta. Ponnessa 
todetaan ”Hyväksyessään strategian valtuusto edellyttää, että selvite-
tään kaupungin mahdollisuudet olla edelläkävijä ilmastonmuutokseen 
sopeutumisessa, joka kattaa kaikki toimialat.” 

Toivomusponnesta on pyydetty lausunnot myös kaupunkiympäristölau-
takunnalta, kasvatus- ja koulutuslautakunnalta sekä sosiaali- ja ter-
veyslautakunnalta.
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