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§ 137
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Helsingin asumisen ja maankäytön ohjelmaan

HEL 2019-012950 T 10 00 00

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti panna asian pöydälle. 

Käsittely

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti yksimielisesti panna asian 
pöydälle Sami Muttilaisen ehdotuksesta. 

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Reetta Sariola, kehittämisyksikön päällikkö, puhelin: 310 32987

reetta.sariola(a)hel.fi

Liitteet

1 Luonnos AM-ohjelmaksi 2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelmassa (AM-
ohjelma) määritellään asumiseen liittyviä tavoitteita seuraavien neljän 
vuoden ajalle. Helsinki pyrkii kehittämään kaupunkia pitkäjänteisesti 
niin, että kaikilla kaupunkilaisilla olisi hyvä asua Helsingissä ja Helsinki 
olisi asumisen kannalta houkutteleva myös tänne muuttaville.

Helsingin kasvaessa tarvitaan kaupunkilaisten tarpeisiin ja kaupunkira-
kenteeseen paremmin soveltuvia palveluita. Kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunta vastaa lausuntopyynnössä erityisesti kohtaan 3) Elin-
voimaiset alueet ja alueellisen eriytymisen ehkäiseminen: Estetään 
eriytymistä kaupunkiuudistuksella, edistetään täydennysrakentamista.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti 14.1.2020 kokouksessaan pal-
veluverkon suunnitteluperiaatteista. Osana koko kaupungin kiinteistöst-
rategian valmistelua on ilmennyt tarve kaupungin yhteiselle palvelu-
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verkkosuunnittelulle. Myös Helsingin kaupunginstrategiassa linjataan 
painopisteeksi alueiden vetovoimaisuus ja omaleimaisuus. Alueiden 
omaleimaisuuden säilyttämiseksi on tärkeää huolehtia asukkaiden 
osallisuudesta oman lähiympäristönsä kehittämiseen. Käynnissä ole-
valla kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan palveluverkkotyöllä pyritään sii-
hen, että kaupungissa on tarjolla hyvät vapaa-ajan palvelut ja vapaa-
ajan toiminnan edellytykset. Kaupunki on merkittävä palveluiden tuotta-
ja, mutta palveluverkkotyön tarkoitus on myös parantaa koko vapaa-
ajan toiminnan ekosysteemin toimivuutta mukaan lukien muiden sekto-
reiden toimijat.

Kuntalain 8 §:n mukaan kunta on vastuussa palvelujen yhdenvertaises-
ta saatavuudesta, tarpeen, määrän ja laadun määrittämisestä, tuotta-
mistavasta, tuottamisen valvonnasta sekä viranomaiselle kuuluvan toi-
mivallan käyttämisestä. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 19.6.2018, 
§ 132 päätöksen mukaan palveluverkkotyössä tulee tarkastella palve-
luiden saavutettavuutta ja väestönkasvua. Palvelustrategia on toimialan 
sitova tuloskorttitavoite. Asuntopoliittiset kysymykset kuuluvat väestö-
kehityksen osalta keskeisesti myös oikein kohdistettujen palveluiden 
tarjontaan ja saatavuuteen. Pitkällä aikajänteellä palveluiden yhdenver-
taista saatavuutta turvaa tietoperusteinen johtaminen. Tämä sisältää 
ajankohtaisen alueellisen asuntopoliittisen seurannan väestökehityksen 
näkökulmasta mahdollisten palvelukatveiden havainnoimiseksi sekä 
palveluverkkotyön valmistumisen ja kytkemisen toimialan tavoitteiden 
strategiseen edistämiseen.  Asuntoja suunniteltaessa tulee varmistaa, 
että vapaa-ajan palvelujen määrä vastaa alueen uudistuvaa asukas-
määrää ja että vapaa-ajan palvelut kohdistuvat oikea-aikaisesti alueen 
asukkaille. Konkreettisesti vapaa-ajan palvelujen pitää olla alueilla jo 
silloin, kun ensimmäiset asukkaat muuttavat, koska ne vahvistavat alu-
een identiteettiä ja vetovoimaa. Palvelut tulee mitoittaa alueen tulevalle 
tai täydennettävälle asukasmäärälle. Toimivat vapaa-ajan palvelut voi-
vat vaikuttaa merkittävästi alueen maineeseen ja siten nostaa myös 
asuntojen arvoa. 

Nuorten ja opiskelijoiden näkökulmasta asuntopolitiikan tulee olla tuo-
tantotavoitteessaan kunnianhimoista ja ottavan huomioon läheisyyden 
kampuksiin ja liikenneyhteyksiin. Nuoriso- ja opiskelija-asuntojen tuo-
tantotavoitteissa on otettava huomioon turhan kilpailutilanteen välttämi-
nen asuntojen rakentajien välillä. Kaupungin tulee myös ylläpitää huolta 
hyvästä liikuntapalveluiden palveluverkosta sekä kehittää pyöräilyn 
edellytyksiä.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta katsoo, että asuinalueiden kehittämi-
sessä on otettava huomioon kaikki ikäryhmät. Asuntopolitiikassa tulisi 
pyrkiä tuomaan yhteen eri ikäisiä ihmisiä. Asuinympäristössä ja palve-
luissa tulee huolehtia esteettömyydestä ja saavutettavuudesta. Lauta-
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kunta korostaa täydennysrakentamisen merkitystä ja pitää väestöprofii-
lin moninaistumista tärkeänä.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt 20.9.2020 mennessä kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnalta lausuntoa kaupunginhallitukselle Helsingin asumisen 
ja maankäytön ohjelmaan. 

Lausuntopyynnöstä on pyydetty lausuntoa myös kaupunkiympäristölau-
takunnalta, kasvatus- ja koulutuslautakunnalta sekä sosiaali- ja ter-
veyslautakunnalta.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Reetta Sariola, kehittämisyksikön päällikkö, puhelin: 310 32987

reetta.sariola(a)hel.fi

Liitteet
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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