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1.
Aloite

HEL 2020-008427
Aloite saapunut: 2020/06/11 klo 19:30
Valkoposkihanhikannan aiheuttamiin ongelmiin on puututtava
Valkoposkihanhet (Branta leucopsis) ovat arkipäiväinen näky Helsingissä. Niiden määrä on
kasvanut viime vuosina suuresti, ja ne ovat tulleet jäädäkseen osaksi Helsingin
kaupunkiympäristöä. Kannan kasvun seurauksena myös valkoposkihanhien aiheuttamien
ongelmien määrä on lisääntynyt. Valkoposkihanhet viihtyvät ihmisten suosimilla
ajanviettopaikoilla puistoissa ja viheralueilla. Monin paikoin hanhet ovat vallanneet
kokonaisia viherkenttiä. Erityisesti valkoposkihanhien poikaset aiheuttavat emoissa suurta
aggressiivisuutta, joka saattaa purkautua ihmisiin fyysisenä hyökkäyksenä. Hanhet voivat
olla huomattava turvallisuusuhka etenkin lapsille ja aiheuttaa vaaratilanteita vilkkailla
kevyeen liikenteen väylillä, kuten Töölönlahden ympäristössä.
Valkoposkihanhet vähentävät lukuisten kohteiden, muun muassa Suomenlinnan ja
Kaivopuiston, viihtyvyyttä. Valkoposkihanhien uloste laskee viheralueiden houkuttelevuutta.
Myös Merikylpylän puistossa Lauttasaaressa suositut viheralueet ovat ajautuneet lähes
käyttökelvottomaan kuntoon valkoposkihanhien johdosta. Tämä valitettava ilmiö on
ristiriidassa Helsingin merellisen strategian kanssa. Monet liikuntaan soveltuvat viherkentät
ovat käyttämättömiä, sillä niiden kuntoisuus on kärsinyt merkittävästi ulosteen vuoksi.
Valkoposkihanhien aiheuttamien ongelmien, kuten jätösten siivoaminen, aiheuttaa
Helsingin kaupungille kunnossapitokuluja. Viheralueiden puhtaanapitoon kuluu enemmän
resursseja, kun valkoposkihanhien jätöksiä putsataan ja viheralueita valjastetaan ihmisten
käyttöön. Uloste aiheuttaa niin ikään hygieniariskin lapsille ja muille eläimille.
Helsinki ei ole valkoposkihanhien kanssa yksin, mutta niiden aiheuttamien ongelmien kanssa
kyllä. Muissa kaupungeissa, joissa vastaaviin haasteisiin on törmätty, on ongelmaan tartuttu.
Muun muassa Ruotsissa hanhien munia rikotaan kannan pitämiseksi elinvoimaisena. Virossa
valkoposkihanhet luokitellaan riistaksi, jota voi syksyisin metsästää samoista syistä kuin
Ruotsissa. Myös kotimaassa esimerkiksi Lahdessa ja Espoossa asiaan on puututtu
myöntämällä poikkeuslupia hanhien hätistelyyn koirien avulla. Toimenpiteet ovat olleet
toimivia ja niillä valkoposkihanhikannasta on kyetty huolehtimaan kestävästi.
Helsingin yliopiston Viikissä sijaitsevan koetilan peltojen sadot ovat kärsineet, kun
valkoposkihanhet ovat syöneet tutkimusalueiden tuotantoa. Satokatoon puututtiin
hätistelemällä hanhia koiran avulla, mikä tuotti tulosta. Vastaava koirin tapahtuva hätistely
on osoittautunut tehokkaaksi keinoksi välttää sitä tuhoa, jota valkoposkihanhet
aikaansaavat.
Aihe on herättänyt runsaasti tyytymättömyyttä helsinkiläisten keskuudessa. Aiheeseen
liittyen on kirjoitettu lukuisia valtuustoaloitteita, joista viimeisin eteni kaupunginvaltuuston
käsittelyyn 30.5.2018. Aloite palautettiin asian valmisteluun 30.5.2018 §150 siten, että
valkoposkihanhien määrän kehitystä tullaan seuraamaan ja tarvittaessa hakemaan ELYkeskukselta poikkeuslupaa valkoposkihanhien aiheuttamien haittojen vähentämiseen
liittyviin toimenpiteisiin. Nyt kuitenkin vaikuttaa siltä, ettei Helsingin aie ole puuttua
valkoposkihanhien aiheuttamiin ongelmiin. Nyt jos koskaan tulisi ottaa mallia muiden
kaupunkien tehokkaista toimenpiteistä, kuten suojametsästyksestä. Helsinki ei jostakin
syystä seuraa muiden kaupunkien menestyksekkäitä esimerkkejä.

Ongelma uhkaa äityä vielä suurempaan mittaluokkaan, mikäli valkoposkihanhien
aiheuttamiin ongelmiin ei välittömästi puututa. Nykyisellään valkoposkihanhien hätistelyä ei
koeta oikeudenmukaiseksi. Valkoposkihanhet ovat Euroopan unionin erityisesti suojelema
laji, mikä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö niitä voisi esimerkiksi hätistellä. EU:n
lintudirektiiviä tulkitaan Helsingissä uppiniskaisesti samaan aikaan kun muut kaupungit ovat
päässeet eroon tästä murheenkryynistä. Alati kasvava populaatio tulee aiheuttamaan vielä
suurempaa haittaa, jos sen toimintaan ei puututa. Viime kädessä tulisi menetellä niin, että
ihminen on etusijalla, luontoarvoja unohtamatta.
Valkoposkihanhien aiheuttamien ongelmien vähentämiseksi on tartuttava ajoissa, ennen
kuin kannan kasvu karkaa käsistä. Silloin hintalappu on kosolti suurempi. Nyt on aika laittaa
kapuloita valkoposkihanhien rattaisiin!
Aloite on hyväksytty Helsingin nuorisoneuvoston kaupunkiympäristön toimialaryhmän
kokouksessa 11.06.2020 § 57.

Toimiala

Kaupunkiympäristön toimiala

Vastaus

Vastaus pvm: 23.12.2020
Hyvä Aloitteentekijä,
kuten aloitteessasi mainitsetkin, aiheesta on tehty lukuisia valtuustoaloitteita.
Kaupunginvaltuusto käsitteli aihetta viimeksi 25.11.2020 valtuutettu Otto Meren aloitteen
yhteydessä:
https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginvaltuusto/Suomi/Paatostiedote/2020/Keha
_2020-11-25_Kvsto_20_Pt/8B508B57-7A86-CAFABB3875DFDAE00003/Valtuutettu_Otto_Meren_aloite_valkoposkihanhien_ai.pdf
Aihe oli esillä myös 4.11.2020 valtuutettu Pennasen petoeläinten pesimisen tukemista
käsittelevän aloitteen yhteydessä:
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunkijahallinto/paatoksenteko/kaupunginvaltuusto/esityslistat/asiakirja?year=2
020&ls=11&doc=Keha_2020-11-04_Kvsto_18_El
7.10.2020 kaupunginvaltuusto käsitteli valtuutettu Ahlbladin aloitetta valkoposkihanhien
torjunnasta kasvillisuudella (257 §):
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunkijahallinto/paatoksenteko/kaupunginvaltuusto/esityslistat/asiakirja?year=2
020&ls=11&doc=Keha_2020-10-07_Kvsto_16_Pk
Valtuutettu Meren aloite valkoposkihanhien määrän ja niiden aiheuttamien haittojen
vähentämiseksi, joka tosiaan palautettiin vuonna 2018, katsottiin loppuun käsitellyksi
valtuustossa 22.5.2019 (163 §):
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunkijahallinto/paatoksenteko/kaupunginvaltuusto/esityslistat/asiakirja?year=2
020&ls=11&doc=Keha_2019-05-22_Kvsto_10_Pk
Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045, anna.villeneuve(a)hel.fi

Anni Sinnemäki, apulaispormestari

Linkki

https://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/valkoposkihanhikannan-aiheuttamiin-ongelmiin-onpuututtava/

2.
Aloite

HEL 2020-008462
Aloite saapunut: 2020/06/11 klo 19:32
Kierrätysroskakorit katukuvaan!
Helsingin kaupunkistrategiassa linjataan, että Helsingin visiona on olla maailman toimivin
kaupunki. ”Toimiva kaupunki näkyy konkreettisina tekoina, valintoina ja arkea helpottavina
asioina ihmisten jokapäiväisessä elämässä.”
Kierrätysroskakoreja löytyy monien eurooppalaisten kaupunkien katukuvasta. Esimerkiksi
Berliinissä vilkkailla alueilla olevat roskakorit on jaoteltu energiajätteeseen, kierrätyspaperiin
ja juomapakkauksiin. Yksi tapa säästää luonnonvarojamme ja varmistaa, että niitä riittäisi
myös tuleville sukupolville, on olemassa olevien raaka-aineiden uudelleenkäyttö.
Monin puolin katsottaessa kuluttajilla Helsingissä on suhteellisen helppoa kierrättää
suurempaa määrää kotitalouksissa syntyvää jätettä. Esimerkiksi ruokapakkausten ja muiden
henkilön kotona käytettävien tuotteiden kierrätys on Helsingissä laajalle levinnyttä ja
helppoa – suurimmassa osassa kiinteistöistä on jo pihalla erityinen keräys biojätteelle,
kartonki- ja lasipakkauksille sekä metallille. Vuoden 2021 alusta jätekeräysvelvoitteet
kiristyvät ja edellä mainittujen jätteiden keräys laajenee entistä pienempiin
asuinkiinteistöihin. Niille, keiden kiinteistöstä ei kierrätysjätettä kerätä, on olemassa
erityiset kierrätyspisteet joihin kierrätysjätteet voi viedä.
Kuitenkin, kierrätysmahdollisuudet ulkona liikuttaessa ovat valitettavan rajatut.
Ensimmäisenä esimerkkinä juomapakkausten kierrätys: Ulkona oleskeltaessa
juomapakkaukset koetaan usein tilaa vieviksi ja vaivalloiseksi hävittää. Monet ulkonaliikkujat
päätyvätkin joko jättämään tyhjän juomapakkauksensa luontoon tai heittämään sen kaduilta
löytyvään sekajäteastiaan. Juomapakkauksista saatava muutaman kymmenen sentin pantti
ei koeta tässä tapauksessa sen vaivan arvoiseksi, mikä pakkauksen keräyspisteeseen, toisin
sanoen ruokakauppaan, toimittaminen on.
Kuvatulla toiminnalla on monenlaisia haitallisia vaikutuksia. Mikäli pakkaus jätetään
lojumaan luontoon, vähentää se kaupunkitilan, kuten puiston, viihtyisyyttä.
Juomapakkausten kerääminen tuottaa ylimääräistä työtä kunnossapitohenkilöstölle. Myös
niillä henkilöillä, jotka keräävät poisheitettyjä pulloja ja tölkkejä ajanvietteekseen tai
ansaitakseen hieman ylimääräistä on suurempia hankaluuksia kerätä niitä.
Juomapakkausten poisheitto sekajätteeseen tuottaa lisähygieniavaaroja pullonkerääjille,
jotka astian puhtaudesta tai mahdollisista muista jätteistä välittämättä tutkivat usein
sokkona sekajäteastioita.
Yleisillä paikoilla myös paperin- ja pahvinkeräys on tärkeää. Täysin kierrätyskelpoista
kartonkijätettä syntyy enemmän kuin nopeasti ajattelemmekaan. Esimerkiksi
ulosmyyntiruokapakkaukset, kuten pizzalaatikot tai ruoan paperipussit tai pahvirasiat

voidaan kierrättää. Juuri esimerkiksi ruoan ulosmyynnistä syntyy paljon jätettä juuri
puistoissa ja muissa virkistyspaikoissa.
Kierrätysvaihtoehtojen lisääminen kaduille ja puistoihin tulee parantamaan
virkistysalueidemme viihtyisyyttä ja parantamaan kierrätysmahdollisuuksia julkisilla alueilla.
Katuroskakoreihin on lisättävä kierrätysmahdollisuuksia!
Aloite on hyväksytty Helsingin nuorisoneuvoston kaupunkiympäristön toimialaryhmän
kokouksessa 11.06.2020 § 58.

Toimiala

Kaupunkiympäristön toimiala

Vastaus

Vastaus pvm: 23.12.2020
Hyvä Aloitteentekijä,
kiitos aloitteestasi ja pahoittelut vastauksen viipymisestä!
Jätteiden lajittelu on aikaisemminkin herättänyt kysymyksiä ja pohdintaa. Alla linkki
tuoreimpaan lajitteluroskiksia koskevaan nuorten aloitteeseen:
https://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/enemman-roskiksia-ja-lajitteluroskiksiakaduille/
Lajittelu yleisillä alueilla on logistisesti haastavampaa kuin kiinteistöissä. Koko ketjun on
toimittava niin, että lajittelu onnistuu. Esimerkiksi huoltoliikenteen lisääntyminen puistoissa
on asia, jota täytyy välttää suunnittelemalla koko puhtaanapidon logistiikka tarkkaan.
Helsingissä roska-astioiden sijoittelua tarkastellaan koko kaupungin osalta
verkostotarkasteluna, jolloin tarkistetaan keskeisten kulkuväylien, aukioiden,
oleskelualueiden ja toiminnallisten alueiden roska-astioiden sijoittelu, niiden etäisyys
toisistaan sekä astioiden koko. Helsingissä oli vuoden 2020 keväällä kaupungin vastuulla
olevia roska-astioita puistoissa 4 959 kpl ja katualueilla 2 898 kpl, yhteensä 7 857 kpl.
Kaupunginvaltuusto käsitteli 25.11.2020 ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmän
ryhmäaloitetta puhtaammasta ja viihtyisämmästä kaupunkiympäristöstä. Käsittelyn
yhteydessä valtuusto hyväksyi toivomusponnen, jonka mukaan "selvitetään mahdollisuus
korvata osa yleisistä roska-astioista lähivuosien aikana astioilla, joihin voidaan lajitella
tiettyjä jätelajeja kuten lasia, muovia, pahvia, metalleja, biojätettä, sekajätettä ja
kierrätyspakkauksia."
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-jahallinto/paatoksenteko/kaupunginvaltuusto/esityslistat/asiakirja?year=2020&ls=11&doc=Ke
ha_2020-11-25_Kvsto_20_Pk
Työ kattavamman lajittelun aikaansaamiseksi jatkuu siis, mutta yksi edistysaskel asiassa on
jo otettu, kun osallistuvan budjetoinnin pullo-/tölkkitelineet on asennettu roskiksiin:
https://omastadi.hel.fi/processes/osbu-2019/f/173/results/20
Lisätiedot: Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045, anna.villeneuve(a)hel.fi
Anni Sinnemäki, apulaispormestari

Linkki

https://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/kierratysroskakorit-katukuvaan/

3.
Aloite

HEL 2020-008474
Aloite saapunut 2020/06/12 klo 11:34
Aurinkopaneelit nuorisotalojen katoille
Hei!
Teemme tämän aloitteen luontoystävällisemmän Helsingin puolesta. Haluamme elää
puhtaassa ja kestävässä maailmassa, josta tulevatkin sukupolvet voivat nauttia. Esimerkiksi
Viikin kirkolle, Latokartanon peruskoululle sekä monille bussipysäkeille on rakennettu
aurinkopaneelit, jotka tuottavat energiaa ympäristöystävällisesti ja ovat kestävän kehityksen
kannalta positiivisia. Miksei tätä olla viety pidemmälle?
Aurinkopaneelien tulee yleistyä Helsingissä, jos haluamme olla hiilineutraali kaupunki
vuoteen 2030 mennessä.
Meillä nuorilla on nyt mahdollisuus vaikuttaa ja vaadimme, että saamme aurinkopaneelit
ainakin Pihlajamäen ja Viikin nuorisotalolle sekä Pihlajanmäen nuorisopuistoon.
Tehdään yhdessä hiilineutraalista Helsingistä totta!

Toimiala

Kaupunkiympäristön toimiala

Vastaus

Vastaus pvm: 23.12.2020
Hyvä Aloitteentekijä,
kiitos aloitteestasi ja pahoittelut vastauksen viipymisestä!
Helsingin tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä ja, kuten aloitteessasi
hyvin huomautatkin, aurinkopaneelien tulee yleistyä, jotta saavutamme tärkeän
tavoitteemme.
Liitteenä on kaupunkiympäristön toimialan lausunto, jossa käydään läpi, mistä lähtien ja
mihin aurinkosähköjärjestelmiä on asennettu. Lausunnosta käy myös ilmi, että
aurinkopaneelien asentamiseen liittyy joskus haasteita. Nuorisotalojen suhteen
merkittävimpiä haasteita ovat niiden pieni koko ja kesäaikainen vähäinen sähkönkäyttö.
Helsinki keskittyy tulevina vuosina aurinkovoimaloiden asentamiseen suuren
päästövähenemän mahdollistaviin kiinteistöihin, kunnes sähkön varastointitekniikat
mahdollistavat myös pienempien ja kesäaikaan vähällä käytöllä olevien kiinteistöjen
varustamisen aurinkopaneeleilla.
Lisätiedot: Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045, anna.villeneuve(a)hel.fi
Anni Sinnemäki, apulaispormestari

Liite:
Rohan (Kaupunkiympäristön toimialan, Rakennukset ja yleiset alueet - palvelukokonaisuus
Rakennetun omaisuuden hallinta) lausunto aloitteeseen Aurinkopaneelit nuorisotilojen
katoille
Aloitteenne ”Aurinkopaneelit nuorisotilojen katoille” on erittäin kannatettava. Aloite on
linjassa kaupungin Hiilineutraali Helsinki 2035 –päästövähennysohjelman kanssa sekä
muiden kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen tähtäävien sopimusten ja ohjelmien
kanssa, jotka Helsingin kaupunki on allekirjoittanut.
Helsingillä on ollut lukuisia energiatehokkuuden parantamiseen ja
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen tähtääviä sitoumuksia vuodesta 1993 alkaen.
Viimeisin ja merkittävin on Hiilineutraali Helsinki 2035 – päästövähennysohjelma, joka
hyväksyttiin kaupunginhallituksessa joulukuussa 2018 ja jonka toteuttaminen on nyt
alkanut. Toimenpideohjelmassa kuvataan toimenpiteet, joilla uusiutuvaa energiantuotantoa
ja energiatehokkuutta edistetään rakennuskannassa kaupungissa niin, että Helsinki on
hiilineutraali vuonna 2035.
Aloitteessanne ehdotatte aurinkopaneeleiden lisäämistä Pihlajamäen ja Viikin nuorisotaloille
sekä Pihlajamäen nuorisopuistoon. Aurinkosähkövoimaloiden osalta kaupungin tavoite on
rakentaa niitä kaikkiin sellaisiin rakennuksiin, joihin se on mahdollista tietyillä reunaehdoilla.
Ensimmäisenä voimaloita rakennetaan isoimpiin kiinteistöihin, joihin voidaan asentaa
isompia voimaloita, jolloin saavutetaan suurimmat päästövähennykset kaupunkitasolla.
Päätöksen perustelut
Aurinkovoimalat Helsingin kaupungin rakennuskannassa
Ensimmäiset aurinkosähkövoimalat kaupungin omistamiin rakennuksiin on rakennettu
vuonna 2009. Seuraavina vuosina toteutettiin muutamia aurinkosähköhankkeita. Vuonna
2016 kaupunki kartoitti aurinkosähkön kustannustehokkaita toteuttamismahdollisuuksia
kaupungin palvelurakennuskannassa ja siitä käynnistyi laajempi aurinkosähkövoimaloiden
toteuttaminen.
Vuonna 2019-2020 asennettiin aurinkosähköjärjestelmät seuraaviin Helsingin kaupungin
palvelurakennuksiin: Liikuntamylly, päiväkoti Neulanen, Vesalan peruskoulun laajennus,
Puistopolun peruskoulu, Arabian monitoimitalo, Jakomäen sydän ja päiväkoti Aada. Myös
Helsingin kaupungin asunnot Oy on asentanut asuinrakennuksiin aurinkosähköjärjestelmiä.
Kaupungin periaate on, että kaikkiin uudisrakennuksiin tulee aurinkopaneelit. Suunnittelussa
ja toteutuksessa on tälläkin hetkelle kymmeniä peruskorjaus- ja uudisrakennushankkeita,
joihin tulee aurinkovoimala.
Myös olemassa olevassa rakennuskannassa selvitetään ja toteutetaan aurinkosähkökohteita
ja näihin on varattu vuodelle 2020 4,5 miljoonaa euroa. Nykyiset tiedossa olevat ja
lähitulevaisuudessa valmistuvat kohteet huomioiden lähestytään noin 3,5 MW
sähköntuotantotehoa, jolloin laskennallinen vuosituotanto olisi luokkaa 3,2 GWh.
Kaikkiin rakennuksiin aurinkovoimaa ei voi valitettavasti erilaisista syistä asentaa.
Aurinkoenergian haasteena on, että tuotanto ja kulutus eivät aina osu samaan ajankohtaan.
Energian varastoinnin kehittyessä tätä pystytään tasaamaan. Tällä hetkellä pienimuotoisesti
tuotetun sähkön myyminen sähköverkkoon ei ole kannattavaa. Kannattavimpia kohteita
aurinkosähkön asentamiseen ovat sellaiset kohteet, joissa kaikki tuotettu aurinkoenergia
voidaan käyttää kohteen oman sähkönkulutuksen kattamiseen, eli kohteessa käytetään

energiaa kesäaikana ja käyttöä on ympäri vuorokauden. Jos lisäksi rakennuksen kattopintaala on suuri, tasainen ja muista esteistä vapaa, nousee voimalan kannattavuus. Jatkuvasti tai
suuren osan ajasta varjossa oleville katoille aurinkovoimaloiden rakentaminen ei
luonnollisestikaan ole kannattavaa.
Uusiutuvan energian laitteistojen asennus olemassa oleviin rakennuksiin vaatii aina
rakennuksen rakenteellisen lujuuden selvittämisen. Osana rakennusta aurinkosähkövoimala
rasittaa rakennuksen kattoa ja rakenteita staattisena painokuormana, mutta se aiheuttaa
myös vaihtelevaa rasitusta mm. tuuli- ja lumitilanteen mukaan. Aurinkosähkövoimalan
asennus olemassa olevaan rakennukseen vaatii aina erilaisia selvityksiä ja suunnitelmia,
kuten katon kantavuusselvityksen. Lisäksi on laadittava sähkösuunnitelma voimalan
vaatimista sähköteknisistä muutoksista, sähkösyöttöjen reiteistä ja löydettävä
rakennuksesta tilat voimalan tekniikalle. Nämä selvitykset on laadittava voimalan koosta
riippumatta.
Nuorisotalot ja nuorisopuistot ovat esimerkiksi kouluihin ja liikuntatiloihin verrattuna melko
pieniä kohteita ja niiden kesäaikainen sähkönkäyttö on pääsääntöisesti vähäistä, jolloin
aurinkovoimaloiden kannattavuus on niissä heikompi verrattuna isompiin ja enemmän
sähköä kesäaikana kuluttaviin kiinteistöihin. Tästä syystä nämä kiinteistöt eivät ole tällä
hetkellä saamassa aurinkopaneeleita, mutta aurinkosähkön tuotanto kaupungin
rakennuksissa lisääntyy koko ajan.
Aurinkovoimaloiden asentamisessa on tarkoitus edetä tulevina vuosina siten, että
kannattavimmat ja suurimman päästövähenemän mahdollistavat kiinteistöt toteutetaan
ensiksi, jotta vaikutukset kaupunkitasolla ovat mahdollisimman suuria ja kaupungin omat
henkilöresurssit ovat parhaiten hyödynnetty.
Aurinkovoimaloiden määrän lisääntyminen kiihtyy myös oleellisesti, mikäli suurelta osin
kesäaikaan ajoittuvan aurinkosähkötuotannon energianvarastointitekniikat kehittyvät ja
halpenevat. Merkkejä varastointitekniikoiden kehityksestä on jo näkyvissä, jolloin voitaisiin
toteuttaa aurinkoenergian tuotantoa kustannustehokkaasti yhä laajemmin kaupungin
rakennuskannassa.
Helsingin kaupungilla toteutuneista vähäpäästöisistä, uusiutuvan energian ratkaisuista on
tyypillisesti tiedotettu lehdistötiedottein, seminaariesityksissä sekä kaupungin energia- ja
ympäristöraporteissa.
Lisätiedot: Jukka Huikari, projektinjohtaja, puhelin: 310 20575, jukka.huikari(a)hel.fi
Sara Tapiala, Tiimipäällikkö, puhelin: 09 310 23268, sara.tapiala(a)hel.fi

Linkki

https://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/aurinkopaneelit-nuorisotalojen-katoille/

4.
Aloite

HEL 2020-008481
Aloite saapunut: 2020/06/15 klo 13:44
Kaupunkipyöräasema Tiirasaarentielle

Länsiulapanniemen alue Lauttasaaressa tarvitsee oman kaupunkipyöräaseman.
Lauttasaaressa on jo ennestään 10 asemaa, mutta ne on sijoitettu epätasaisesti eivätkä ne
palvele kaikkia saaren asukkaita tasapuolisesti. Juuri ne alueet, jotka sijaitsevat kauimpana
Lauttasaaren kahdesta metroasemasta kärsivät kaupunkipyörien puutteesta. Erityisesti
Länsiulapanniemi on hankalassa asemassa metroasemien välimaastossa. Metroasemille
pääsy nojaa vahvasti oman auton varaan, sillä ainoa toinen keino on aikataulullisesti
epäluotettava bussilinja 20. Matka on optimaalinen autolle, vaikka se on kaupungin
strategian kannalta ristiriitaista.
Kaupunkipyöräasema uupuu yhä lounaisesta Lauttasaaresta, vaikka sitä sinne luvattiin
kaupunkipyöräverkoston laajentamisen yhteydessä. Länsiulapanniemeä lähimmät asemat
ovat Kuikkarinteen ja Puistokaaren kaupunkipyöräasemat, jonne on valitettavasti turhan
pitkä kävelymatka. Se alentaa kaupunkipyörien käyttöastetta alueella merkittävästi.
Länsiulapanniemi on koko Helsingin mittakaavassa erittäin suosittu ulkoilualue. Sinne
kerääntyvät eivät ainoastaan lauttasaarelaiset vaan myös ihmiset ympäri
pääkaupunkiseutua ihastelemaan alueen merellistä upeutta. Alueella sijaitsee muun muassa
poliisien kesäkoti, uimaranta sekä venesatama. Rantakalliot houkuttelevat runsaasti ihmisiä,
jotka ovat pakotettuja saapumaan autolla, jos eivät asu lähistöllä. Länsiulapanniemen
saavutettavuus joukkoliikenteellä, kun on heikko.
Ongelman ratkaisemiseksi tulisi perustaa Tiirasaarentien ja Kyyluodontien risteykseen uusi
kaupunkipyöräasema. Kyseinen lokaatio on hyvä keskiarvo, ja se palvelee kaikkia alueen
asukkaita ja ulkoilijoita. Risteyksen lähettyvillä on sopivasti tilaa kaupunkipyöräasemalle,
eikä se aiheuttaisi minkäänlaista haittaa esimerkiksi liikenteen toimivuudelle. Sen lisäksi siitä
on suotuisa kävelymatka niin ulkoilumaastoon kuin asukkaiden koteihin. Näin ollen asemalla
olisi positiivinen vaikutus autoista aiheutuvan riippuvuuden vähentämiseksi. Se helpottaisi
työmatkalaisten arkea sekä lisäisi joukkoliikenteen tarjontaa ja saavutettavuutta.
Koemme, että kaupunkipyöräasemasta olisi suurta, kokonaisvaltaista hyötyä. Edellä
mainittujen perusteltujen ongelmien ratkaisemiseksi olisi asemasta apua Länsiulapanniemen
julkisen liikenteen tarjonnalle ja toimivuudelle. Se vähentäisi niin ikään alueen asukkaiden
riippuvuutta omiin autoihin, mikä on kaupunkistrategian mukaista. Kaupunkipyöräaseman
sijoittaminen Tiirasaarentien ja Kyyluodontien risteykseen soveltuu käyttötarkoitukseen
loistavasti. Nyt olisi korkea aika perustaa alueelle kauan kaivattu kaupunkipyöräasema.
Helsingin nuorisoneuvoston kaupunkiympäristön toimialaryhmä
Aloite hyväksytty toimialaryhmän kokouksessa 11.06.2020 § 59

Toimiala

Kaupunkiympäristön toimiala

Vastaus

Vastaus pvm: 18.11.2020
Hyvä aloitteentekijä,
kiitos aloitteestasi. Kaupunkipyörät ovat olleet erittäin suosittuja, ja voimmekin olla ylpeitä
siitä, että meillä Helsingissä on yksi maailman käytetyimmästä kaupunkipyöräjärjestelmästä.
Järjestelmän laajentaminen ja kaupunkipyöräasemien sijoittelu ovatkin olleet paljon esillä.

Kuten liikenneliikelaitoksen (HKL) suunnittelijan kanssa käymässäsi puhelinkeskustelussa
kävi ilmi, kaupunkipyöräverkoston laajentamista suunnitellaan, ja Lauttasaaren
asemasijainteihin voidaan ehkä tehdä muutoksia. Ylimääräistä asemaa ei näillä näkymin
kuitenkaan ole, joten kyseessä on ennemmin olemassa olevien asemien
uudelleensijoittelua. Kaupunkipyöräpalvelun laajennuksessa pyritään kattamaan
mahdollisimman suuri osa Helsingistä ja mahdollistaa palvelun käyttö mahdollisimman
laajasti. Tästä syystä merkittävä osa suunnitelluista uusista kaupunkipyöräasemista sijoittuu
nykyisen asemaverkoston ulkopuolelle, kokonaan uusille alueille. Nykyisestä
palveluverkostosta on tunnistettu alueita, joissa tarvitaan uutta asemaa. Yksi nyt
suunnitelluista asemapaikoista sijaitsee Koivusaaren metroasemalla, jonka läheisyydessä on
jo kaupunkipyöräasema. Olemassa olevaa asemaa voidaan mahdollisesti siirtää
etelämmäksi, kohti Länsiulapanniemeä, johon viittasitkin aloitteessasi.
Elo-syyskuussa järjestettiin karttakysely, jossa sai ehdottaa asemapaikkoja.
Päätös palvelun laajentamisesta on kuitenkin riippuvainen kaupungin budjetista, joka
hyväksytään valtuustossa 9.12.2020. Kaupunkipyörien uutta verkostosuunnitelmaakaan ei
ole vielä hyväksytty, joten esimerkiksi Koivusaaren metroaseman pyöräasema ei ole varma,
mutta jos palvelua laajennetaan, aseman siirtoa etelämmäksi tutkitaan. Siirto tapahtuisi
todennäköisesti keväällä 2021.
Lisätiedot Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045, anna.villeneuve(a)hel.fi
Anni Sinnemäki, apulaispormestari

Linkki

https://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/kaupunkipyoraasema-tiirasaarentielle/

5.
Aloite

HEL2020-010256
Aloite saapunut: 2020/08/23 klo 19:30
Turvallisempi kaupunki tytöille
Helsinki nähdään monesti jokaisen paikkana viettää aikaa ja nauttia kaupungista, iästä ja
sukupuolesta riippumatta. Kun on valoisaa, myös moni tyttö kokee Helsingin turvalliseksi ja
mukavaksi paikaksi, jossa nähdä kavereita, urheilla tai nauttia kulttuurista. Jotkin
kaupunginosat tarjoavat nuorille myös nuorisotaloja, jotka tulevat tarpeeseen erityisesti
talvisin, kun ulkona on kylmää ja pimeää. Ongelma koittaakin, kun illalla tulee aika suunnata
nuorisotalolta kotiin ja ulkona on jo pimeää. Monet ajattelevat, että tytöt eivät halua kävellä
yksin, koska pelkäävät pimeää ja haluavat siksi aina kaverin tai aikuisen saattamaan tai
ainakin puhumaan puhelua matkan aikana. Pimeällä liikkumisessa ahdistaa kuitenkin
muukin, nimittäin epäsopivuuksia alaikäisille tytöille huutelevat aikuiset miehet. Ja ei,
alkoholin tai muiden päihteiden vaikutukset eivät kelpaa oikeuttamaan heidän toimintaansa.
Jokaisella tulisi olla oikeus turvalliseen liikkumiseen jokaisessa kaupunginosassa, varsinkin
Suomen kaltaisessa maassa, jossa pimeää tulee talvisin jo aikaisin. Kun kävelen kaverilta
kotiin, en halua jatkuvasti kuulla kadulla norkoilevilta miehiltä tytöttelyä tai perään
huutelua. Vaikkei huutelu sinänsä kuulostaisi uhkaavalta, vaan on esimerkiksi vaatteiden tai
ulkonäön kehumista, on se silti tuomittavaa seksuaalista häirintää ja kohdistuu aikuisilta
alaikäisiin aiheuttaen pelkoa ja epämukavuutta. Jopa minua paljon nuoremmat ystäväni ovat
kokeneet samaa ja oppineet pelkäämään iltaisin yksin liikkumista ulkona. Huutelu ei

myöskään ole ainoa häirinnän muoto, myös seuraamisesta kuulee usein. Liian usein kuulen
ystäviltäni tilanteista, joissa he ovat kävelleet illalla ulkona ja joku on vain lähtenyt
seuraamaan heitä. En myöskään usko, että häirintä rajoittuu edes näihin, enkä oikeastaan
tiedä miten on käynyt niille, jotka seuraaja on lopulta tavoittanut. Monet tytöt kokevat
varmasti myös paljon muuta.
Pienestä pitäen minulle on sanottu, etten saa viettää myöhään aikaa esimerkiksi
keskustassa, sillä siellä saattaa liikkua "epäilyttävää porukkaa" iltaisin. Olen tottunut siihen,
että koska olen tyttö, minun on lähdettävä ajoissa kotiin, etten joudu häirityksi kotimatkani
aikana. Minua ollaan opetettu varomaan ja olemaan vastaamatta tuntemattomien
huutoihin. Minulle opetettiin tarkkaan, miten pitää toimia, kun kohtaan jonkun
tuntemattoman, joka tulee ehdottamaan tai sanomaan jotain tai vain kävelemään perässäni.
Samalla opin jo pienenä, että minä olen se, jonka vastuulla on, ettei minua ahdistella. Näin
ei kuitenkaan ole. Yhteiskunta on jo liian kauan opettanut, että tyttöjen on varottava
raiskaajia ja muita rikollisia. Miksi emme voi opettaa pojille, että tyttöjä ei saa raiskata? Eikä
myöskään seurata, ahdistella, osoitella tai seksualisoida. Olen kyllästynyt ja vihainen siihen,
että meille on arkipäivää se, että joudumme varomaan ahdistelijoita. Alaikäisiä tyttöjä
häiritsevät miehet eivät ole mikään normi, jolta on vain opittava suojautumaan ja joihin ei
kannata reagoida. He ovat seksuaalisia ahdistelijoita, joita emme voi hyväksyä sen enempää
kuin ahdistelijoita esimerkiksi työpaikoilla. #metoo on ehkä muuttanut käyttäytymisen
toimistoilla ja baareissa naisia kohtaan, mutta miksi ahdistelua tapahtuu sitten vieläkin
jatkuvasti lapsiin kohdennettuna?
Toivoisin kaupungilta tehokkaita toimia tyttöjen turvallisuuden takaamiseksi. Eikä kyse ole
siitä, että tytöt olisivat kykenemättömiä puolustamaan itseään. Koska vaikka olisit kuinka
vahva tai haavoittuvainen tahansa, et ole velvoitettu kokemaan oloasi epämukavaksi
kävellessäni iltaisin ulkona. Vaadin, että kouluissa aletaan painottamaan enemmän, miten
väärin seksuaalinen, ja muunkinlainen häirintä on, tapahtui se missä tahansa, kenelle
tahansa, kenen tahansa suorittamana tai minkä tahansa päihteen alaisuudessa. Koulujen on
luotava seksuaalisesta häirinnästä kuva rikoksena, koska sitä se on.
Lisäksi, kun kadulla huutelua tai muuta ahdistelua tapahtuu, toivon että jokaisella olisi
mahdollisuus kannella jollekin, joka voisi edesauttaa ongelman kitkemisessä. Varsinkin
nuorilla esimerkiksi kynnys soittaa hätänumeroon on todella korkea ja siksi toivoisin, että
olisi joku muu paikka johon ilmoittaa häirinnästä myös ilman, että tietää ahdistelijan
henkilöllisyyttä. Tietysti tämänkaltaisissa ratkaisuissa on aina vaara vääristä kanteluista,
mutta jotain on tehtävä ongelman kitkemiseksi. Helsingin kaupungin on nyt alettava
kehittelemään ratkaisuja, joilla kaupungista tulisi turvallinen tytöille, sillä niin ei vielä ole.
Lopuksi haluaisin mainita, että varmasti myös muut kuin tytöt joutuvat kokemaan
turvattomuutta iltaisin ulkona. Ahdistelijatkaan eivät varmastikaan ole poikkeuksetta
miehiä, mutta oman käsitykseni mukaan tässä asiassa juuri tyttöjen asema on kaikista
huonoin ja ahdistelu koskee yleisimmin heitä. Lisäksi selvitystä siitä, missä osissa kaupunkia
ahdistelua koetaan eniten, kannattaa tehdä.

Toimiala

Kaupunginkanslia

Vastaus

Vastaus pvm: 1.12.2020

Hei Aloitteentekijä,
kiitos aloitteestasi, jossa nostat esille hyvin tärkeän asian eli tyttöihin kohdistuvan häirinnän.
Jokaisen helsinkiläisen on voitava tuntea olonsa turvalliseksi kotikaupungissaan. Tämän
tavoitteen eteen teemme kaupungin kaikilla toimialoilla ja yhdessä Helsingin poliisilaitoksen
kanssa paljon töitä.
Viime vuonna toteutettu kouluterveyskysely vahvistaa kokemuksesi: nuoret helsinkiläistytöt
kokevat poikia ja koko maata enemmän häiritsevää seksuaalista ehdottelua tai ahdistelua.
Häirintää koetaan julkisten paikkojen lisäksi internetissä ja puhelimitse. Helsingissä korostuu
etenkin julkisessa tilassa koettu seksuaalinen häirintä muuhun maahan verrattuna.
Ongelman ratkaisun kannalta on tärkeää, että nuorille on tarjolla paikkoja, joissa niin
ikävistä kuin mukavistakin asioista voi puhua. Nuoret tarvitsevat turvallisia aikuisia, joilta voi
kysyä neuvoja ja pyytää apua. On huolestuttavaa, että häirintää kokeneet nuoret jättävät
kouluterveyskyselyn perusteella usein kertomatta kokemastaan aikuisille. Alle joka kolmas
niistä yläkoululaisista ja toisen asteen opiskelijoista, jotka ovat kokeneet seksuaalista
häirintää tai väkivaltaa, ovat kertoneet asiasta aikuiselle.
Kaupungin nuorisopalveluiden tehtävänä on tarjota turvallisia tiloja, tekemistä ja
ammattitaitoisia nuorisotyön tekijöitä, joihin nuoret voivat tukeutua. Palautteessasi
mainitsemiesi nuorisotalojen lisäksi nuorisotyöntekijät jalkautuvat Helsingissä paikkoihin,
joissa nuoret liikkuvat. Tällaisia paikkoja ovat esimerkiksi kadut, metroasemat ja
ostoskeskukset. Nuoret voivat kertoa nuorisotyöntekijöille kokemastaan häiritsevästä
käyttäytymisestä sekä saada tukea ja tarvittaessa ohjausta tilanteen selvittämiseksi.
Tyttöjen talo ja Poikien talo ovat paikkoja, joissa alle 29-vuotiaat saavat monenlaista apua ja
tukea. Helsingin Tyttöjen talolla on tukevaa, vakauttavaa ja ohjaavaa apua 13-29-vuotiaille
tytöille ja nuorille naisille, jotka ovat kokeneet häirintää.
Internetissä on tarjolla monenlaista tukea:
-Sekasin-chatissa nuoret voivat keskustella ammattilaisten kanssa kokemastaan häirinnästä
ja saada tukea tilanteessaan. Verkossa on myös mahdollista ilmoittaa kohtaamastaan
häirinnästä.
-Pelastakaa Lapset ry:n Nettivihje-palvelussa voi tehdä ilmoituksen groomingista eli
alaikäisiin kohdistuvasta häirinnästä ja seksuaalisesta väkivallasta.
-Nuorten Exit tarjoaa tukea, neuvontaa ja palveluohjausta seksuaalista kaltoinkohtelua
kokeneille 13-29-vuotiaille nuorille sekä heidän läheisilleen.
-Jos epäilee rikosta, on aina syytä olla yhteydessä poliisiin. Jos epäilee itse olevansa tai
jonkun muun olevan välittömässä vaarassa, tulee soittaa hätänumeroon 112.
Vastuu turvallisemmasta kotikaupungista on meillä aikuisilla. Meidän on tehtävä selväksi
niin ahdistelijoille kuin ahdistelun uhreille, että mikään syy ei oikeuta ahdisteluun missään
tilanteessa, ei vaatetus, yksin tai pimeällä kulkeminen tai ahdistelijan päihtymystila.
Jokaisella tulee sukupuolesta, iästä ja taustasta riippumatta olla oikeus turvalliseen
liikkumiseen kaikkialla kaupungissa. Aikuisten tehtävä on vahvistaa tyttöjen ja naisten
käsitystä siitä, että häirintä tai ahdistelu ei ole koskaan heidän syytään, vaan aina tekijän
vastuulla.
Kouluissa ja nuorisopalveluissa tehdään runsaasti työtä ahdistelun kitkemiseksi ja ahdistelun
kohteeksi joutuneiden auttamiseksi. Sinun sukupolvesi ovat siten tässäkin asiassa
todennäköisesti edeltäjiään ﬁksumpi. Aikuisväestöön meidän on valitettavasti hankalampi
vaikuttaa ennaltaehkäisevästi. Erilaiset viestintä- ja valistuskampanjat nostavat ilmiötä esille

ja luovat yhteisiä normeja, jotka velvoittavat käyttäytymään muita kohtaan kunnioittavasti.
Vaikka ikävää häiriökäyttäytymistä on hankala kitkeä kokonaan pois, on eri toimenpiteillä
mahdollista alentaa esimerkiksi sivullisten kynnystä puuttua häirintätapauksiin.
Helsingin kaupunki tekee tiivistä yhteistyötä Helsingin poliisilaitoksen kanssa kaupungin
turvallisuuden ja turvallisuuden tunteen parantamiseksi. Kaupungilla työskentelee
poliisilaitoksen yhteyshenkilö, mikä mahdollistaa tietojen vaihdon esimerkiksi paikoista,
joissa häiriöitä ilmenee normaalia enemmän. Tiedonvaihdon pohjalta kaupunki ja poliisi
voivat lisätä valvontaa ja kerätä kyseisellä alueella toimivia tahoja yhteen asiaan
puuttumiseksi.
Kaupungin nuorisopalvelut on vuosi sitten julkaissut kattavan oppaan seksuaalisen
kaltoinkohtelun ehkäisemiseksi ja siihen puuttumiseksi nuorisotyössä. Opas on suunnattu
helsinkiläisille nuorisotyöntekijöille, ja sen avulla työntekijät voivat aiempaa paremmin
auttaa kaltoinkohtelua kokeneita nuoria ja ohjata heidät oikean tuen piiriin. Vihkosta löytyy
apua siihen, miten käsitellä teemaa nuorten kanssa ennaltaehkäisevästi.
Nuorisotyöntekijöitä myös koulutetaan häirinnän ehkäisyyn ja puuttumiseen sekä nuorten
auttamiseen.
Kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala järjestää kuluvana syksynä peruskoulujen,
Iukioiden ja ammattikoulujen henkilöstölle valmennusta lapsiin ja nuoriin kohdistuvien
seksuaalirikosten ehkäisystä. Hankkeessa lisätään oppilaitosten henkilökunnan
turvallisuusosaamista sekä päivitetään koulujen ja oppilaitosten turvallisuussuunnitelmat
vastaamaan niin kutsutun grooming-ilmiön haasteisiin. Tarkoituksena on ennaltaehkäistä
lasten ja nuorten houkuttelua sekä hyväksikäyttöä sosiaalisen median kanavissa.
Olemme jo nyt toteuttaneet useita toimenpiteitä häirinnän vähentämiseksi, mutta paljon on
vielä tehtävää. Tavoitteena on, että Helsinki on päivä päivältä turvallisempi paikka meille
kaikille.
Kiitos tärkeän asian esillä pitämisestä ja hyvää joulun odotusta.
Lisätiedot: Henri Kähönen kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027, henri.kahonen(a)heI.fi
Jan Vapaavuori, pormestari

Linkki

https://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/turvallisempi-kaupunki-tytoille/

6.
Aloite

HEL 2020-010500
Aloite saapunut: 2020/09/17 klo 19:25
Hengauspaikkoja nuorille ulos
Tämä aloite sai eniten ääniä Viikin nuorisotyöyksikön RuutiBudjetti-äänestyksessä syksyllä
2019.
Nuorille ei ole paikkoja joissa hengailla ulkona. Nuorisotalo on auki vain rajatusti ja sen
jälkeen ei ole mitään paikkaa mihin mennä. Haluaisimme kolme hengailupaikkaa. Vapaita
paikkoja on kyllä ulkona, mutta esim. leikkipuistoissa on muitakin ihmisiä, joita voi häiritä

nuorten meteli. Monet nuoret menee kauppoihin hengailemaan ja heidät häädetään sieltä,
koska kauppa ei ole hengailupaikka. Iltaisin ulkona voi olla epäilyttäviä ihmisiä ja nuoret
eivät uskalla mennä hengailemaan mihin tahansa paikkaan. Tämä on tärkeää, koska nuorille
on tärkeää nähdä toisensa ja sitten he eivät häiritse kotona muita. Olisi kivaa, jos olisi
enemmän paikkoja jossa nuoret saisivat hengailla, jotta he eivät menisi esimerkiksi
rappuihin häiritsemään muita asukkaita. Nuoret hengaavat joskus aika myöhään omalla
pihalla, mutta kun yleensä nuoret puhuvat niin kovaan, että se häiritsee muita asukkaita.
Idea olisi suunnattu kaikille Viikin nuorille. Nuoret voisivat järjestää pieniä tapahtumia ilman,
että häiritsevät muita ihmisiä. Hengailupaikan pitäisi olla jossain paikassa, joka ei ole hirveän
lähellä asutuspaikkoja. Hengailupaikan sijainti voisi olla Pihlajamäen nuorisopuistossa
skeittipuiston vieressä, Viikin pelloilla, Viikin nuorisotalon ja Viikin normaalikoulun välissä ja
Pihlajiston Salpausselän leikkipuiston takametsässä. Olisi kivaa, jos hengailupaikassa olisi
jonkinlainen katos sekä ulko- tai yleisö-wc. Hengailupaikkaan voisi mahtua useampiakin
nuoria. Hengailupaikoilla voisi olla ainakin roskiksia etteivät nuoret roskaisi luontoa ja pöytiä
sekä tuoleja, ja pistorasioita, että voi ladata puhelimia.

Toimiala

Kulttuurin ja vapaa-ajantoimiala

Vastaus

Vastaus pvm: 1.2.2021
Hyvä Aloitteentekijä,
kiitos nuorten hengailupaikkoja koskevasta aloitteestasi. Ehdotat että Viikkiin
rakennettaisiin nuorille ulkotiloihin paikkoja, joissa voisi oleskella ja järjestää pieniä
tapahtumia. Hengailupaikoilla pitäisi olla ainakin jonkinlainen katos, tuoleja ja pöytiä sekä
vessa ja roskiksia.
Kaupungin tavoitteena on rakentaa puistoja ja ulkotiloja, joissa kaikki viihtyvät. Katoksia ja
penkkejä lisätään tarpeen ja myös asukkaiden toiveiden mukaan, mutta ne pitää aina jollain
tavalla yhdistää kyseisen paikan peruskorjaussuunnitelmiin. Samalla kun vaikkapa jotain
puistoa korjataan, sinne voidaan lisätä oleskelupaikkoja asukkaiden toiveiden mukaisesti.
Parhaat paikat uusien oleskelualueiden rakentamiseen ovat jo olemassa olevat rakenteet
kuten puistot, koulujen pihat, aukiot ja katutilat. Oleskelupaikasta syntyy aina siivottavaa,
joten on hyvä että se on muiden toimintojen yhteydessä. Nuorten kokoontumispaikkojen
pitää turvallisuuden vuoksi olla riittävän avoimilla paikoilla.
Nuorisopalvelut on pyrkinyt edistämään aloitettasi kaupunkiympäristön toimialan suuntaan,
joka vastaa alueiden rakentamisesta ja kunnossapidosta.
Osallistuvan budjetoinnin OmaStadissa on tehty vähän samansuuntainen ehdotus, jossa
toivotaan mukavia istuma- ja hengailupaikkoja esimerkiksi puistoihin ja koulujen pihoihin,
jotta nuorten ja muidenkin kaupunkilaisten ei tarvitsisi istua kavereiden kanssa maassa ja
portailla. Tekemääsi aloitetta on käsitelty OmaStadin alueraksassa yhdessä osallistuvan
budjetoinnin ehdotuksen kanssa.
Toivottavasti ehdotus menestyy OmaStadi-äänestyksessä ja hengailupaikkoja saataisiin
myös Viikkiin.

Lisätiedot: Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731, maria.nyfors(a)hel.fi
Nasima Razmyar, apulaispormestari

Linkki

https://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/hengauspaikkoja-nuorille-ulos/

7.
Aloite

HEL 2020-010906
Aloite saapunut: 2020/09/26 klo 10:27
Koulukiusaamisen rangaistavuus
Kouluissa kiusaamiseen ei osata puuttua oikein. Kiusaajan tekoja katsotaan läpi sormien ja
tilanteeseen tunnutaan puuttuvan vain koska on pakko. Kiusaaja ja uhri joutuvat
puhutteluun, jonka jälkeen kiusaaja saattaa hetkeksi lopettaa kiusaamisen, mutta aloittaa
pian uudelleen.
Olen itse joutunut olemaan kiusaamisen uhrina kuusi vuotta, eivätkä opettajat pystyneet
puuttumaan siihen. Vietin monia tunteja keskusteluissa kuraattorin, luokanvalvojan ja
kiusaajan kanssa, vaikka samaan aikaan olisin voinut esimerkiksi keskittyä itse
koulunkäyntiin. Kiusaaja häiritsi minua jatkuvasti niin koulussa, kuin koulun ulkopuolellakin,
eikä se loppunut edes silloin, kun vaihdoimme peruskoulusta eri lukioihin. Kun soittoja
tuntemattomasta numerosta tuli kymmeniä keskellä yötä, kerroimme hänelle tekevämme
hänestä rikosilmoituksen, jos tällainen toiminta ei lopu.
Kiusaamisesta on pystyttävä rankaisemaan viimeistään siinä vaiheessa, kun kiusaaja ei
ymmärrä lopettaa. Teoista on rangaistava, vaikkei kiusaaja olisikaan käynyt fyysisesti päälle
tai uhannut uhrin henkeä. Henkinen väkivalta satuttaa aivan samalla tavalla, kuin
fyysinenkin. Pelkät sanalliset varoitukset eivät riitä, eikä kiusaaminen lopu jos tekijä pääsee
aina kuin koira veräjästä.

Toimiala

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Vastaus

Vastaus pvm: 26.11.2020
Hei!
Kiitos tekemästäsi aloitteesta tärkeässä ja vakavassa asiassa!
Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta sain seuraavan vastauksen aloitteestasi:
"Kouluterveyskyselyn mukaan kiusaaminen vähenee, mutta sitä on edelleen lähes kaikissa
kouluissa. Kiusaamiseen ei siis aina ole osattu puuttua oikein eikä kyllin johdonmukaisesti.
Helsingissä on otettu käyttöön kunnianhimoinen kiusaamisen vastainen ohjelma, jonka
tavoitteena on saada lopultakin kiusaamisen kuriin. Ohjelmaan on koottu ennaltaehkäiseviä
toimia, ohjeita kiusaamistilanteiden selvittelyyn ja mukana on myös toimia, joissa tarvitaan
ulkopuolista asiantuntemusta. Tarkoitus on, että jatkossa kukaan ei enää voi vähätellä
kiusaamista ja siitä aiheutuvia moninaisia vaikeuksia. Ohjelma sitoo kaikkia päiväkodeissa,

kouluissa ja oppilaitoksissa työskenteleviä ja nuorilta saatu apu on ollut aivan
korvaamatonta ohjelman valmistelussa. Tärkeintä on se, että kaikki ovat jatkossa mukana
kiusaamisen vastaisessa työssä. Ohjelma ei salli yhtään vapaamatkustajaa.
Koulu voi käyttää omia kurinpitokeinojaan ja vaikeimmissa tapauksissa kiusaamisesta tulee
ilmoittaa myös poliisille ja Iastensuojeluun. Luonnollisesti myös kiusattu itse tai hänen
huoltajansa voivat tehdä vakavasta kiusaamisesta rikosilmoituksen. Vaikka alle 15-vuotiasta
ei voidakaan vielä rangaista rikoslain perusteella, voi poliisi puhuttaa häntä ja hänen
huoltajiaan. Lisäksi kiusaaja voidaan laittaa sovitteluun, jossa hän joutuu tekemään jotain
millä hän hyvittää aiheuttamansa kärsimykset ja pahan mielen. Sovittelutoimintaa tullaan
jatkossa vahvistamaan. Vaikeiden kiusaamistilanteiden selvittelyssä apuna on myös Aseman
Lasten kehittämä K-0 toiminta. Ulkopuolinen apu on varsin tehokas silloin, kun tilanteet ovat
jo ehtineet tulehtua koulussa tai oppilaitoksessa. K-0 toiminnasta saadut tulokset ovat olleet
varsin hyviä. Otamme kiusaamisen, myös henkisen kiusaamisen, erittäin vakavasti ja
jokaisen velvollisuus on tehdä kaikkensa kiusaamisen lopettamiseksi.
Kuten oppilashuollon päällikkö Vesa Nevalainen sinulle jo kirjoitti niin myös minä otan
mielelläni vastaan kaikki lapsilta ja nuorilta tulevat kehittämisideat asiaan liittyen.
Kiusaamisen ehkäisemiseksi on toimittava niin kouluissa kuin tarvittaessa
muiden viranomaisten toimesta. Kenellekään kiusatuksi tulleelle ei tosiaankaan saa tulla
sellaista tunnetta, että hänet on jätetty yksin tämän vaikean asian kanssa.
Hyvää syksyn jatkoa Sinulle!
Lisätiedot Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin 09 310 36046, anja.vallittu(a) heI.fi
Vesa Nevalainen, oppilashuollon päällikkö, puhelin 09 310 86214, vesa.nevalainen(a)heI.fi
Ystävällisin terveisin
Pia Pakarinen, Apulaispormestari

Linkki

https://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/koulukiusaamisen-rangaistavuus/

8.
Aloite

HEL 2020-012975
Aloite saapunut: 2020/11/19 klo 20:21
Koulupsykologien määrän nostaminen
Soten maakunta uudistus, pandemia ja oppivelvollisuuden laajentaminen mylläävät kaikki
samaan aikaan. Olen erittäin huolissani oppilaiden riittävän kattavasta terveydenhuollosta
eri osa-alueilla.
Tällä hetkellä Helsingin julkisissa kouluissa jokaista 800 oppilasta varten on varattu yksi
kuraattori. Nämä luvut ovat vielä huolestuttavampia psykologien keskuudessa, joita on yksi
jokaista 1000 oppilasta kohden.
Olen päässyt yläkoululaisena seuraamaan näiden lukemien vaikutusta ruohonjuuritasolla ja
voin sanoa, ettei homma toimi. Koulupsykologin aika pitäisi olla saatavilla pyydettäessä max.

kahden viikon sisällä ja sekin aika on liian pitkä mielestäni nuorille opiskelijoille, jotka
tarvitsevat akuuttia apua, jota he eivät saa tai osaa muuten hakea. Surukseni voin kuitenkin
kertoa, ettei tämä kahden viikon aikakaan toteudu. Psykologit voivat olla mm. täysin
perustellulla kahden viikon sairas vapaalla, jolloin jo kymmeniä tapaamisia jää apua ja tukea
kaipaavien opiskelijoiden kanssa välistä. Radikaaleimmissa tapauksissa koulun psykologia ei
ole juuri näkynyt ja seuraavia vapaita aikoja on vasta seuraavan lukuvuoden puolella, mikä
on kerta kaikkiaan järkyttävää.
Ymmärrän, että kaupungit ja kunnat ovat muutenkin veloissa pandemian takia ja
maakuntauudistus sekä oppivelvollisuuden laajeneminen vaikuttavat selkeästi kaupunkien ja
kuntien budjetteihin. Opiskelijoiden terveyteen investointi ei ole kuitenkaan ikinä väärä liike
ja on tärkeää erikoistilanteista huolimatta pitää huolta nuorten terveydestä kaikilla osaalueilla. Siksi pyydän ja vaadin, että ensimmäinen liike asian korjaamiseksi Helsingissä on
tehtävä ja psykologien oppilasmäärää per psykologi on laskettava tuhannesta kahdeksaan
sataan.

Toimiala

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Vastaus

Vastaus pvm: 22.12.2020
Hei!
Kiitos aloitteestasi, jolla haluat korjata asian tilaa Helsingissä koulupsykologien määrää
lisäämällä ja tuot esille huolesi oppilaiden riittävän kattavasta terveydenhuollosta eri osaalueilla! Tämä on tärkeä aihe.
Helsingin kouluissa mitoitus on esittämäsi yksi kuraattori/800 oppilasta sekä yksi
psykologi/1000 oppilasta. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan mukaan todellisuudessa
tilanne ei onneksi ole aivan näin paha. Toimiala on voinut palkata lisäpsykologeja kahteenkin
otteeseen ns. positiivisen diskriminaation rahalla. Tämä tarkoittaa sitä, että
suomenkielisessä perusopetuksessa työskentelee tällä hetkellä 66 psykologia. Tämä on 11
psykologia enemmän kuin mitä pelkän mitoituksen perusteella saataisiin. Myös
ruotsinkielisellä puolella ja toisella asteella on pystytty eri keinoin lisäämään psykologien
määrää. Keskiarvoiseksi mitoitukseksi tulee perusopetuksessa noin 880 oppilasta psykologia
kohti. Yksittäisillä kouluilla tilanne vaihtelee siten, että psykologilla voi olla noin
viidestäsadasta oppilaasta noin tuhanteen oppilaaseen hoidettavanaan. Pienempi
oppilasmäärä on siis asuinalueilla, joille on kasautunut huono-osaisuutta.
Psykologeille pääsemistä seurataan oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa olevien määräaikojen
avulla. Kiireellisissä asioissahan psykologille tulisi päästä samana tai seuraavana
koulupäivänä ja ei-kiireellisissäkin asioissa pitäisi päästä kymmenen koulun työpäivän
kuluessa. Yli viidesosassa tapauksia tämä ei valitettavasti vielä toteudu. Yksittäisen
psykologin vastaanotto saattaa ruuhkautua,
mutta vielä pahempia ovat sairaslomat, joitten ajaksi emme valitettavasti voi järjestää
sijaista. Joillakin kouluilla silloin tällöin olevat pitemmät katkot psykologin saatavuudessa
eivät johdu rahan säästämisestä vaan siitä, että meidän on vaikea saada palkattua uusia
psykologeja. Taustalla tähän on valtakunnallinen pula psykologeista. Psykologiksi
kannattaakin siis opiskella, sillä on lähes varmaa, että alalta löytyy jatkossakin paljon hyviä ja
haastavia työpaikkoja.
Hyvää alkavaa joululomaa Sinulle!

Lisätiedot Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin 09 310 36046, anja.vallittu(a)hel.fi
Vesa Nevalainen, oppilashuollon päällikkö, puhelin 09 310 86214, vesa.nevalainen(a)hel.fi
Ystävällisin terveisin,
Pia Pakarinen, Apulaispormestari

Linkki

https://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/koulupsykologien-maaran-nostaminen/

9.
Aloite

HEL 2020-013034
Aloite saapunut: 2020/11/24 klo 16:44
Personliga datormöss till elever
Eleverna skulle ha möjlighet att få en personlig datormus i samband med sina bärbara
datorer.
En trackpad är jobbig att använda och kan orsaka problem med ergonomin. Risken för
koronaspridning minskar då man inte behöver låna möss från skolan. Musen är på
personens eget ansvar och om den försvinner eller går sönder ska personen ersätta den.
Elevekårsstyrelsen är med och väljer och beställer materialet.
Målgruppen är svenskspråkiga ungdomar i åk 7-9.

Toimiala

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Vastaus

Vastaus pvm: 14.12.2020
Hej,
Tack för ett bra initiativ om att införskaffa egna individuella datormöss till elever i årskurs 79. I ditt initiativ framför du att alla elever skulle få individuella datormöss, då det i längden
inte är ergonomiskt att arbeta med en styrplatta. Användning av gemensamma lånemöss är
däremot ohygieniskt och speciellt i Coronatider inte lämpliga.
Sektorn för fostran och utbildning har gett följande svar på ditt initiativ:
Inköp av datormöss och andra mindre arbetsredskap, så kallad tilläggsutrustning, på
Helsingfors stads sektor för fostran och utbildning sker på skolnivån. Varje skola har alltså
möjlighet att beställa datormöss av ICT-avdelningen via en så kallad förfrågan om
beställning av tilläggsutrustning, på finska Pientarvikekysely.
När ICT-avdelningen har tagit emot skolans förfrågan om inköp av datormöss så gås
beställningen igenom en gång per månad, men undantag för sommarmånaderna och
decembermånad. När ICT avdelning har hanterat beställningen så tar det vanligtvis 2-3
veckor att få varorna, ifall det finns tillräckligt med varor på lager. Skolorna och enheter på
alla stadier har redan i två år kunnat beställa datormöss på detta vis. Det lönar sig därför att
prata med den egna skolans elevkårsstyrelse och personal, till och med skolans

rektor, om möjligheter att beställa individuella datormöss. Rektorn tar till slut ställning till
förslaget och ansvarar för att skolans budget tillåter inköpen.
Skolpersonalen har tillgång till beställningsanvisningar och till själva förfrågan om beställning
av tilläggsutrustning på stadens intranät. I beredning av detta svar har man haft ett samtal
med initiativtagaren.
Jag önskar dig ett trevligt jullov!
Upplysningar Anja Vallittu, stadssekreterare, telefon 09 310 36046, anja.vallittu@hel.fi
Kaisa Kamppi, planerare, telefon 09 310 33670 kaisa.kamppi(a)hel.fi
Med vänliga hälsningar
Pia Pakarinen, Biträdande borgmästare

Linkki

https://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/personliga-datormoss-till-elever/

10.
Aloite

HEL 2020-013038
Aloite saapunut: 2020/11/24 klo 16:52
Hemtrevlig skola
Målet med planen är att öka trivseln i skolan.
Meningen är att förbättra rasterna så att eleverna kan lugna ner sig och stressen minskar.
Skolornas elevkårsstyrelse väljer om pengarna används till en myshörna där eleverna kunde
koppla av under skoldagen eller rastredskap för att göra skolgården aktivare. Eleverna i
skolorna är också med och bestämmer vad som ska skaffas till skolorna.
Exempel på det som kan införskaffas är fotbollar, ljudisolerande möbler, korgbollar,
äggstolar, pingisbord, soffor med ljudisolerande väggar.
Målgruppen är elever i de svenskspråkiga högstadieskolorna i Helsingfors.

Toimiala

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Vastaus

Vastaus pvm: 16.12.2020
Hej,
Tack för ett bra initiativ om hur man skulle kunna förbättra skolmiljö och göra den mer
hemtrevlig!
Sektorn för fostran och utbildning har gett följande svar på ditt initiativ:
Sektorn har en delaktighetsåtgärd för utveckling av gemenskapen i skolorna som heter
Krutpengar. Det innebär att varje grundskola får årligen en summa, så kallade Krut-pengar,

som är avsedd för elevkårens verksamheter. Elevkårerna beslutar själva hur pengarna ska
användas men viktigt är att de ska gå till något som förbättrar gemenskapen i skolorna.
Som ett redan befintligt och finansierat system, kan Krut-pengar redan i dagsläget användas
till de ändamål som man beskriver i initiativet, som till exempel till att införskaffa möbler
och annan utrustning som skulle gynna allas trivsel i skolan. Dock bör man i anskaffningar
och inköp ta hänsyn till vissa krav. Till exempel ska varorna och möblerna fylla i kriterier för
brandsäkerhet och eventuella tvättråd måste följas.
Krut-pengar delas ut till skolorna på vårterminen. Alla elever kan då komma med idéer om
hur Krut-pengarna skulle kunna användas. Tanken är att elever själva är med i att forma och
påverka sin skola utifrån behoven just där. Behoven kan se olika ut i olika skolor och
Krutpengarna ger varje skola en möjlighet att utveckla sin verksamhet och sina utrymmen
på sitt egna sätt.
Utifrån alla inkomna idéer röstar och väljer hela elevkåren ut de idéer som pengarna sedan
kommer att användas till. Det kan alltså hända att skolans elever beslutar att inte köpa de i
initiativet nämnda saker, eller att skolan inte kan köpa all den utrusningen man önskar
under ett år och samma år. Då kan man lägga ett nytt förslag följande år när skolan får nya
Krut-pengar att använda.
Jag uppmuntrar dig att ta initiativ också i din skola. I beredning av det här svaret har man
även haft samtal med initiativtagaren.
Jag önskar dig ett trevligt jullov!
Upplysningar Anja Vallittu, stadssekreterare, telefon 09 310 36046, anja.vallittu(a)hel.fi
Kaisa Kamppi, planerare, telefon 09 310 33670 kaisa.kamppi(a)hel.fi
Med vänliga hälsningar
Pia Pakarinen, Biträdande borgmästare

Linkki

https://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/hemtrevlig-skola/

11.
Aloite

HEL 2020-013208
Aloite saapunut: 2020/11/26 klo 19:59
Skeittimestoja/miniramppeja Munkkiniemeen
Nuoret toivovat alueelle lisää skeittimestoja/miniramppeja, jos sateen suojassa, niin sitä
parempi, koska silloin se mahdollistaisi pidemmän harrastusajan eikä olisi niin sidonnainen
sääolosuhteisiin. Tämä edistäisi yleistä liikkuvuutta ja mahdollistaisi nuoria harrastamaan
omalla lähi-/ kotialueellaan. Hanke olisi hyvä, sillä nuoret saisivat liikuntaa ja ehkäisisi alueen
nuorten joukkoliikenteen käyttöä varsinkin covid-19 viruksen aikana. Koska paikat olisivat
lähellä asuinaluetta, ei nuorten tarvitsisi huolehtia korona rajoituksista muualla kaupungissa,
myös isona hankkeen syynä on se, ettei Munkkiniemen alueen lähellä ole skeittipuistoa
/siihen tarkoitettua paikkaa. Hanke auttaisi myös nuorten hengaus paikkojen valitsemisessa,
sillä jotkut skeittaajat saattavat skeitata paikoissa missä se on kiellettyä, siten tämä

vähentyisi, jos he saisivat paikan missä saisi skeitata aivan rauhassa ja siihen tarkoitetussa
paikassa. Skeittimestojen materiaaleissa tulee panostaa kestävyyteen ja ennen kaikkea
turvallisuuteen.

Toimiala

Kulttuurin ja vapaa-ajantoimiala

Vastaus

Vastaus pvm: 5.2.2021
Hyvä Aloitteentekijä,
kiitos skeittipaikkoja koskevasta aloitteestasi. Ehdotat että Munkkiniemen alueelle
rakennettaisiin lisää skeittipaikkoja tai miniramppeja, mielellään sateen suojaan, jotta
nuorilla olisi luvallinen skeittaukseen tarkoitettu paikka.
Helsingin kaupungilla tehdään parhaillaan uutta skeittiohjelmaa. Siinä selvitetään nykyisten
skeittipaikkojen kehittämistä ja kartoitetaan mahdollisuuksia uusille paikoille. Myös
Munkkiniemen alueelta etsitään sopivia paikkoja. Siinä yhteydessä on hyvä selvittää myös
sateelta suojaavia rakenteita ja erilaisiin sääolosuhteisiin varautumista.
Munkkiniemessä on jo nyt Munkinpuiston leikkipuiston yhteydessä kahluuallas, jota saa
käyttää temppupotkulautailuun eli scoottaukseen niinä aikoina, kun se ei ole käytössä
kahluualtaana.
Aloitteesi huomioidaan uuden skeittiohjelman valmistelussa. Toivotaan että sen myötä
Munkkiniemeenkin saataisiin skeittaukseen sopiva paikka.
Lisätiedot: Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731 maria.nyfors(a)hel.fi
Nasima Razmyar, apulaispormestari

Linkki

https://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/skeittimestoja-miniramppeja-munkkiniemeen/

12.
Aloite

HEL 2020-010486
Aloite saapunut: 18.9.2020 (toimitettu kirjaamoon)
Nuorten aloite, katuroskakorien tyhjennysvälin tihennys
Kasvomaskien käyttösuositus joukkoliikenteessä on tuonut hieman yllättäviäkin ongelmia.
Kertakäyttöiset maskit on heitettävä pois aina käytön jälkeen. Tämä on johtanut siihen, että
etenkin pysäkkien lähistöllä olevat roskakorit ovat täyttyneet pahemman kerran.
Sellaisetkaan tilanteet eivät ole harvinaisia, kun ihmiset ovat joutuneet tilanpuutteen takia
heittämään maskeja maahan roskakorin lähistölle.
On hygienian kannalta erittäin ongelmallista, mikäli ihmiset joutuvat työntämään kätensä
koronavirusta mahdollisesti sisältävän jätteen sekaan, jotta heidän käytetty maskinsa
mahtuisi roskakoriin. Vielä ongelmallisempaa on, mikäli roskakorissa ei

yksinkertaisesti ole tilaa, ja koronavirusta – tai muitakin taudinaiheuttajia – sisältävä maski
päätyy lojumaan kaduille. Ympäristönkään kannalta ei ole hyvä, jos sinne alkaa kertymään
paljon jätettä, joka siihen ei kuulu.
Rakennuspalveluliikelaitoksen on tihennettävä etenkin pysäkkien lähistöllä olevien
katuroskakorien tyhjennysväliä, jotta edellä kuvatut ongelmat saadaan hallintaan.

Toimiala

Kaupunkiympäristön toimiala

Vastaus

Vastaus pvm: 21.12.2020
Hyvä Aloitteentekijä,
roskakorien täyttyminen huomattiin jo elokuussa, kun ihmiset palasivat kesälomiltaan ja
maskien käyttö yleistyi mm. joukkoliikennevälineissä. Erityisesti vilkkailla pysäkeillä maskit
täyttivät roskikset niin, että tyhjennysvälejä oli tihennettävä. Maskeja varten on myös tuotu
isompia ja avonaisempia roskiksia. Esimerkiksi metroasemilla on tällaisia isoja roskiksia,
joihin maskin voi kätevästi pudottaa yläkautta.
Roskisten täyttymistä seurataan aktiivisesti kaupunkiympäristön toimialan ylläpidossa.
Alkuvuodelle 2021 on jo sovittu kokouksia, joissa käydään seurannan tuloksia läpi ja
päätetään tarvittavista toimenpiteistä. Maskiroskan vähentämiseksi on olemassa keinoja, ja
suosittelenkin lämpimästi käyttämään kangasmaskeja.
Lisätiedot: Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045, anna.villeneuve(a)hel.fi
Anni Sinnemäki, apulaispormestari

Linkki

https://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/nuorten-aloite-katuroskakorien-tyhjennysvalin-tihennys/

13.
Aloite

HEL 2020-010988
Aloite saapunut: 3.10.2020 (toimitettu kirjaamoon)
Nuorten aloite, Veturitien kevyen liikenteen järjestelyt
Yleisten töiden lautakunta on syyskuussa 2015 hyväksynyt Veturitien katusuunnitelmat.
Suunnitelmien mukaan Triplasta pohjoiseen päin mentäessä on molemmilla puolilla tietä
omat pyöräkaistat.
Nykyhetkellä Pasilan aseman alikulkutunnelista tultaessa ja vasemmalle käännyttäessä vain
asemanpuoleisella laidalla on pyörätie. Länsi-Pasilan puoleisella laidalla on pelkkä
jalkakäytävä, jolla eivät yli 12-vuotiaat saa ajaa. Firdonkadulle asemalta ajaminen on vielä
mahdollista, sillä pyöräilijä voi ajaa ajoradalla. Toisin päin ajettaessa tämä ei ole mahdollista,
sillä ajoradalla on keskikoroke, jota ei voi ylittää. Pyöräilijän on siis joko rikottava lakia ja
ajettava kävelytiellä tai kierrettävä kohtuuttoman pitkä matka.

Tämän asian korjaaminen olisi tärkeää sujuvien liikenneyhteyksien varmistamiseksi Pasilan
asemalta Länsi-Pasilaan. Ratkaisuja asian korjaamiseksi on kaksi: LänsiPasilan puoleiselle
laidalle rakennetaan pikaisesti pyörätie, tai jalkakäytävän liikennemerkit muutetaan
väliaikaisesti yhdistetyn kevyen liikenteen väylän liikennemerkeiksi, kunnes pyörätie
saadaan rakennettua.

Toimiala

Kaupunkiympäristön toimiala

Vastaus

Vastaus pvm: 23.12.2020
Hyvä Aloitteentekijä,
kiitos aloitteestasi! Veturitien länsireunalle oli aloitteesi teon aikana mahdollista rakentaa
vain jalkakäytävä, sillä työmaa-alue oli niin laaja. Nyt urakoitsija on vetäytynyt alueelta, ja
vapautui tilaa tehdä uusia toimenpiteitä. Kaupunki on syksyn aikana leventänyt Veturitien
länsireunan kävelyn ja pyöräliikenteen väylää niin, että se on voitu merkitä yhdistetyksi
jalkakäytäväksi ja pyörätieksi. Järjestely on tarkoitus pitää käytössä viereisen tontin nro
17106 rakentumiseen asti, jonka jälkeen Veturitien länsireuna voidaan viimeistellä
suunnitelmien mukaisesti. Tontin rakentaminen ajoittuu vuosille 2021 - 2026, joten kävelyn
ja pyöräilyn järjestelyt päästään viimeistelemään vuonna 2026. Viimeistelyn jälkeen
ajoradan vieressä on istutuskaista, ja sen jälkeen eroteltu jalkakäytävä ja pyörätie.
Lisätiedot: Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045, anna.villeneuve(a)hel.fi
Harri Verkamo, projektinjohtaja, puhelin: 310 37127, harri.verkamo(a)hel.fi
Anni Sinnemäki, apulaispormestari

Linkki

https://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/nuorten-aloite-veturitien-kevyen-liikenteen-jarjestelyt/

14.
Aloite

HEL 2020-010990
Aloite saapunut: 3.10.2020 (toimitettu kirjaamoon)
Nuorten aloite, radio-ohjattavien lennokkien lennätysalue Malmin lentokentälle
Helsingissä ei ole radio-ohjattavien lennokkien lennätyspaikkaa, kuten esimerkiksi Espoossa
Ämmässuon jäteaseman vieressä on. Espoossa toimintaa ylläpitää seura, joka huoltaa
kenttää, mutta Helsingissä kaupunki voisi huoltaa kenttää. Tällaiset lennätyspaikat ovat
pienikokoisia, eivätkä vaadi satunnaista ruohonleikkuuta enempää kunnostustoimenpiteitä.
Miettikää jos oma harrastuksesi rajoitettaisiin niin, että sitä on vaikeaa harrastaa. Itse en 13
vuotiaana voi autoa ajaa Ämmässuolle ja kolmemetrisen lennokin kanssa julkisilla sinne
kulkeminen on hankalaa. Helsinki on siis lennätysalueen tarpeessa.
Malmin lentokentän lakkauttaminen oli suru-uutinen kaikille ilmailun rakastajille. Olimme
siis kaikki harmissaan uutisista. Voisimmeko siis säilyttää pienen osan ja muistutuksen
Malmin vanhan lentoaseman toiminnasta lennokkien lennätysalueen

muodossa? Olisi hienoa muistaa kaikkia ilmailun pioneereja ja aloittelijoita lentävien
lennokkien muodossa. Suurin osa Suomen ilmailualalla aloittaneiden matka on alkanut juuri
Malmin lentokentällä.
Malmin lentokentälle on suunniteltu asuinaluetta ja puistoaluetta. Myös kiitoradan palasen
säilyttämistä on harkittu. Voisiko kiitoradan palaista käyttää malmin uuden lennokkien
lennätysalueen kiitoratana? Kiitoradan vieressä voisi olla nurmialue pienemmille lennokeille,
jotka eivät kestä asfaltille laskeutumista.

Toimiala

Kaupunkiympäristön toimiala

Vastaus

Vastaus pvm: 12.2.2021
Hyvä Aloitteentekijä, kiitos aloitteestasi!
Lennokkien lennättäminen vaikuttaa hienolta harrastukselta! Haastavaa lennätyspaikan
suhteen on, että lennokkien lennättäminen on tilaa vaativa ja säännelty harrastus, joka on
siirtymäajan jälkeen EU-asetuksella tarkoin säädeltyä. Lennättämiseen sopivia paikkoja
rajaavat tilavaatimusten lisäksi erilaiset ilmatilavyöhykkeet. Myös liikenteen ja pysäköinnin
järjestäminen vaatii tilaa ja järjestelyjä.
Malmin entisen lentokentän alueen kaavoittaminen on käynnissä, mutta menee vielä
monen monta vuotta ennen kuin rakentaminen alkaa. Kun lentotoiminta pian lakkaa,
aletaan alueella järjestää erilaista väliaikaiskäyttöä. Lennokkien lennätys voisi mahdollisesti
olla yksi väliaikaisista toiminnoista, jos alueen rajaukset ja muut asiat saadaan täsmäämään.
Aloite kannattaa tuoda uudestaan esiin kun lentotoiminta on päättynyt ja Nallenrinteen
sekä Lentoaseman kortteleiden kaavat ovat edenneet. Vuoden-parin päästä voisi olla sopiva
hetki käydä läpi, olisiko lennokkien lennätystä mahdollista järjestää Malmilla.
Lisätiedot Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045, anna.villeneuve(a)hel.fi
Anni Sinnemäki, apulaispormestari

Linkki

https://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/nuorten-aloite-radio-ohjattavien-lennokkienlennatysalue-malmin-lentokentalle/

15.
Aloite

HEL 2020-014341
Aloite saapunut: 2020/12/22 klo 17:12
Sateenkaariystävällinen kahvila
Helsingin alueella liikkuu paljon sateenkaari ihmisiä, jotka etsii turvallista paikkaa missä
oleskella. Tietenkin Helsingistä löytyy jo sateenkaariystävällinen kahvila missä lgbtq+ nuoret
voi oleskella, mutta se on liian pieni mahduttaa montaa ihmistä. Sateenkaari nuorilla on liian
vähän paikkoja missä he voivat tuntea olonsa turvalliseksi.

Tämän takia pitäisi avata uusi sateenkaariystävällinen kahvila, jotta monella lgbtq+ nuorella
voisi olla turvallinen olo. Kahvila tarjoaisi Töölön alueella turvallisen paikan lgbtq+ ihmisille
missä he voisivat oleskella huoletta. Kahvila tarjoaisi myös oleskelupaikan muille kuin lgbtq+
ihmisille ja voisi näin normalisoida sateenkaari ihmisten olemassaolon.

Toimiala

Kulttuurin ja vapaa-ajantoimiala

Vastaus

Vastaus pvm: 1.2.2021
Hyvä Aloitteentekijä,
kiitos sateenkaarikahvilaa koskevasta aloitteestasi. Ehdotat että TööIöön tai Munkkiniemeen
avattaisiin uusi sateenkaariystävällinen kahvila, jossa lgbtq+ nuorilla olisi turvallinen olo.
Kahvila tarjoaisi oleskelupaikan myös muille ja voisi siten normalisoida sateenkaari-ihmisten
olemassaolon.
Eri puolilla Helsinkiä on kaupungin nuorisopalveluiden ja muiden toimijoiden järjestämää
sateenkaaritoimintaa nuorille, mutta olet oikeassa siinä, että sitä ei ole juuri tällä alueella.
On ensiarvoisen tärkeää, että kaikille nuorille löytyy paikka, jossa on turvallista olla omana
itsenään. Se on myös totta, että sateenkaariystävällinen kahvila tuo sateenkaarevia ihmisiä
näkyviksi alueella ja voi omalta osaltaan tehdä moninaisuutta arkisemmaksi.
Munkkiniemen nuorisotyöyksikön vastuuohjaaja edistää aloitetta sinun ja mahdollisesti
myös muiden asiasta kiinnostuneiden nuorten kanssa. Mukana on myös nuorisopalvelujen
IrisHelsinki, joka järjestää sateenkaarevaa toimintaa 13-29-vuotiaille yhteistyössä mm.
Helsinki Priden kanssa.
Sateenkaarikahvila voisi sijoittua johonkin jo olemassa olevaan yksityiseen tilaan tai
julkiseen kaupungin hallinnoimaan tilaan kuten Munkkiniemen nuorisotalolle, sen pihaalueelle tai kirjastoon. Kahvilalle kartoitetaan kaupungin nuorisopalvelujen omien
toimipaikkojen lisäksi myös muita sopivia tiloja.
Tämänhetkisen pandemiatilanteen ja rajoitusten vuoksi sellainen kahviIatila, jossa voitaisiin
olla myös ulkona, olisi tulevaa kevättä ja kesää ajatellen hyvä. Nuorisotyö on
pandemiatilanteen takia toiminut nyt enemmän ulkotiloissa kuin aiemmin ja siitä on hyviä
kokemuksia. Sateenkaarikahvilassa voisi ajoittain olla myös nuoriso-ohjaaja paikalla.
Munkkiniemen nuorisotyöyksikön vastuuohjaaja jatkaa kahvilatilojen kartoittamista ja
toiminnan käynnistämistä yhdessä sinun ja muiden nuorten kanssa.
Lisätiedot Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731, maria.nyfors(a)heI.fi
Nasima Razmyar, apulaispormestari

Linkki

https://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/sateenkaariystavallinen-kahvila/

