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§ 137
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Laura Finne-Elosen ym. valtuustoaloitteesta heikoista 
jäistä varoittavien kylttien käyttöönottamiseksi

HEL 2021-005050 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi kaupunginhallitukselle asiasta 
seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan näkemyksen mukaan tiedottami-
nen heikoista jäistä on kannatettavaa. Jäällä liikutaan kuitenkin aina 
omalla vastuulla, ja olosuhteet jäällä voivat muuttua nopeasti. Täsmä-
tiedottaminen jään kantavuudesta rannoille sijoitettavin kyltein tai esi-
merkiksi sosiaalisen median avulla on liikuntapalveluiden näkemyksen 
mukaan erittäin haasteellista.

Helsingissä meren jäälle pääsee useista paikoista. Esimerkiksi liikunta-
palveluiden hallinnoimilta 26 uimarannalta ja kaupungin 79 pienvenesa-
tamasta on helppo pääsy jäälle.

Pelkästään näille alueille tiedottamista varten tarvittaisiin arviolta 150–
200 kylttiä, joita tulisi päivittää ja ylläpitää jäätilanteen mukaan. Mikäli 
rannoille sen sijaan sijoitettaisiin pysyviä kylttejä, joissa varoitetaan 
heikoista jäistä ympäri vuoden, niin tämän tapaiset taulut eivät liikunta-
palveluiden näkemyksen mukaan tehoa kovinkaan hyvin ihmisiin.

Tehokkaampaa tiedottamista jäätilanteesta toteuttavat esimerkiksi Ra-
javartiolaitos, Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitto sekä Hel-
singin kaupungin pelastuslaitos sosiaalisen median avulla.

Hyvinä jäätalvina liikuntapalvelut toteuttaa meren jäälle 1–2 matkaluis-
telurataa kuntalaisten käyttöön. Liikuntapalvelut huolehtii ja vastaa rato-
jen turvallisuudesta tarkastamalla ne päivittäin sekä sulkee radan, kun 
jään paksuus ei ole enää riittävä. Asiasta tiedotetaan radalla kyltein, 
kaupungin kotisivuilla sekä sosiaalisessa mediassa.

Helsingin koko jäätilanteesta tiedottaminen edellyttäisi kaupungin kaik-
kien jääalueiden jatkuvaa seurantaa. Kylttien asentaminen, ylläpitämi-
nen sekä jään paksuuden seuranta, vastuut huomioiden, toisi liikunta-
palveluiden näkemyksen mukaan kaupungille
huomattavia kustannuksia. Liikuntapalveluissa ei ole varattu resursseja 
edellä mainittujen asioiden toteuttamiseksi.

Esittelijä
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liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi

Liitteet

1 Motion 21.04.2021 Finne-Elonen Laura Skyltning om svaga isar -
Varoituskyltit heikosta jäästä

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt lausuntoa kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnalta kaupunginhallitukselle valtuutettu Laura Finne-
Elosen ja 16 muun valtuutetun valtuustoaloitteesta koskien heikoista 
jäistä varoittavien kylttien käyttöönottoa. Aloite kokonaisuudessaan on 
liitteenä.

Valtuustoaloitteesta on pyydetty lausuntoa myös pelastuslautakunnalta 
ja kaupunkiympäristölautakunnalta.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi

Liitteet

1 Motion 21.04.2021 Finne-Elonen Laura Skyltning om svaga isar -
Varoituskyltit heikosta jäästä

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 24.08.2021 § 392
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Pelastuslautakunta 24.08.2021 § 37


