


Helsingin kaupunki Kyselytunnin vastaukset
Kaupunginvaltuusto

Sj
24.04.2013

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alv.nro
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginvaltuusto +358 9 655 783 FI02012566

12

Vastaus valtuutettu Sami Muttilaisen kysymykseen nuorisotilojen
järjestämisestä Kampin alueella

HEL 2013-005371 T 00 00 03

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan vastaus:

Kysymyksessä tiedustellaan, mihin toimiin kaupunki aikoo ryhtyä, että
nuorille saadaan tilat Kampin alueelta.

Helsinki käyttää nuorisotyöhön enemmän resursseja kuin mikään muu
kunta Suomessa. Helsinkiläisessä nuorisotyössä painotetaan vapaa-
ajan toiminnan merkitystä. 90 toimipaikan lisäksi nuorten vapaa-ajan
toimintaa tuetaan järjestöavustuksilla, kulttuurisella nuorisotyöllä ja ke-
sätyömahdollisuuksilla. Onnistumisesta kertoo se, että yhdeksän kym-
menestä helsinkiläisestä yläkoululaisesta määrittelee itsensä onnelli-
seksi. Yli viidennes yläkoululaisista ilmoittaa nuorisotalolla käymisen
ainoaksi harrastuksekseen.

Viime vuosina painopistettä alueellisessa tilaverkossa on siirretty lähi-
öihin. Tällä valtuustokaudella uudet nuorisotilat tulevat Maunulaan ja
Viikkiin.

Kampista katsottuna lähimmät nuorisotilat sijaitsevat Ruoholahdessa,
Kaartinkaupungissa, Töölössä ja Punavuoressa. Myös Kirjasto10 on
suosittu nuorten oleskelupaikka. Kampin suosio osoittaa, että julkisille
tiloille keskustassa on tarvetta.

Keskustassa iso rooli on Aseman Lapset ry:n jalkautuvalla työllä ja
vanhalla linja-autoasemalla sijaitsevalla Walkers-kahvilalla, jossa oli
vuonna 2012 yli 21 000 kävijää. Määrän arvioidaan kasvavan tänä
vuonna. Myös eri viranomaiset tekevät keskustan alueella yhteistyötä
ja jalkautuvaa toimintaa.

Nuorisoasiainkeskus tukee Aseman Lasten työtä hoitamalla kahvila-
toimintaa kahtena lauantaina  kuukaudessa.  Sosiaali- ja terveysvirasto
avustaa  toimintaa 18 000 euron avustuksella. Walkers- kahvilan tila-
keskukselle maksama vuokra on 43 000 euroa, joten yhdistys joutuu
kattamaan loput omalla varainhankinnalla.

Nuorisoasiainkeskus katsoo, että sen nykyisillä resursseilla ei ole mah-
dollista perustaa Kamppiin nuorisotiloja eikä kilpailla vahvan järjestö-
toiminnan kanssa. Sen sijaan nykyisiä yhteistyötä järjestöjen ja viran-
omaisten välillä tulisi vahvistaa. Myös Kampin ostoskeskus ja poliisi
ovat toivoneet viikonloppuihin pidempiä aukioloaikoja kahviloihin ja
enemmän jalkautuvaa yhteistyötä. Lisäksi nuorisoasiankeskus selvittää
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kahvilatoiminnan käynnistämistä Hietaniemenkadun kiinteistössään ja
valmistelee keskustassa kirjaston kanssa yhteistyötä.

Ensi vuonna nuorisoasiainkeskus myös lisää loma-aikoina tapahtumia
sekä pidentää palvelujen aukioloaikoja.

Viime pääsiäisen tapahtumia arvioitaessa on otettava huomioon, että
kauppojen ollessa kiinni ostoskeskuksesta puuttui sosiaalinen kontrolli.
Tilannetta huononsi se, että kauppojen ohella myös Walkers-talo ja
kaikki nuorisotalot olivat kiinni.

Pääsiäisen jälkeen ostoskeskuksen kanssa sovittiin, että ostoskeskuk-
seen tehdään yhteistyössä nuorten kanssa säännöt, joiden valmistumi-
sesta on uutisoitu tänään. Pelisäännöistä sopimalla voidaan lieventää
häiriöitä nuorten ja muiden käyttäjien välillä.

Nuorten Palvelu ry:n tekemässä tutkimuksessa selvisi, että merkittävä
osa nuorista haluaa olla vapaa-aikanaan juuri kauppakeskuksissa.
Nuorten mielestä kauppakeskus on turvallista tilaa, jossa näkee ihmisiä
ja jossa tapahtuu.

Nuorten kuulemiseksi  Helsingissä vahvistetaan Ruuti-järjestelmää. Tu-
levana perjantaina yli sata nuorta keskustelee mm. Kampin kehittämi-
sestä päättäjien kanssa Ruudin päättäjämiitissä. Nuorten näkemykset
ja oikeudet kaupunkitilaan onkin otettava huomioon, kun lisäpalveluista
päätetään.
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