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palautetta ajatuksistamme ja tunteistamme”

2,6
miljoonaa matkaa 
kaupunkipyörillä 
kaudella 2020 

På Arbis 
men hemma 
– så gör 
Ludde och Utti

Eteläsatama saa 
tulevaisuudessa 
uuden ilmeen

Stadin safkan johtaja 
Anni Heinälä edistää 
hävikkiruoan käyttöä

Helsinki-lehti
01/21

KAUPUNGIN ASUKASLEHTI, JULKINEN TIEDOTE, JAETAAN KAIKKIIN TALOUKSIIN. 
STADENS INVÅNARTIDNING, OFFICIELLT MEDDELANDE, DELAS UT TILL ALLA HUSHÅLL.



Helsinki-lehti

Sisällys

Numero 1/2021
Jakelu 25.3.
45. vuosikerta

Julkaisija 
Helsingin kaupunki 
PL 1 
00099 Helsingin  
kaupunki 
p. 310 1641 (vaihde) 
julkaisut.hel.fi/ 
helsinki-lehti 

Seuraava numero 
Seuraava Helsinki-lehti 
jaetaan 3.6.2021
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09 ETELÄSATAMA saa tulevaisuudessa uuden ilmeen.

10 HÄMEENTIEN remontti nopeutti raitiovaunumatkoja, toi 
pyöräkaisat molempiin suuntiin ja helpotti jalankulkua.

12 PSYKOLOGIAN professori Marko Elovainio on huomannut, 
että yksinäisyydestä on korona-aikana alettu puhua 
enemmän.

14 ASUKKAIDEN suihin päätyy Stadin safkan avulla ruokaa, 
joka menisi muuten hukkaan.

 15 TEEMASIVUILTA näet, kuinka Helsingin kaupunki on 
alkanut hoitaa monien työttömien työllistymistä.

20 RAITEET ovat vauhdittaneet 100-vuotiaan Oulunkylän 
kasvua, tulevaisuudessa liikennöi Raide-Jokerikin.

21 SENIOREITA kannustetaan liikkumaan ja muistamaan 
puuhastelun tärkeys arjessa.

22  PÅ SVENSKA. Arbis lärde sig genom försök och misstag, 
många av vårens kurser går på distans.

24 IN ENGLISH. Helsinki is vaccinating its residents as supply 
allows. Everyone 16 and older who wants the vaccine will 
receive two doses free of charge.

28 ASUKKAAT viimeistelevät OmaStadin ehdotuksia 
asiantuntijoiden kanssa huhtikuussa.

29 PYÖRÄLIIKENTEEN koordinaattori Oskari Kaupinmäen 
mukaan Helsinki on edelläkävijä pyöräilyasioissa 
Suomessa.

Katse tulevaisuuteen
Vaikka akuutein kriisi käsillämme onkin koronakriisi, ei maailma ympärillämme 
suinkaan ole pysähtynyt. Ilmastokriisi ei ole kadonnut minnekään. 

Viime vuonna käynnistin miljoonan euron haastekilpailun, Helsinki Energy  
Challengen, jotta Helsinki voisi muuttaa maailmaa. Olemme sitoutuneet torjumaan 
ilmastokriisiä systeemisten ja vaikuttavien muutosten kautta — eikä korona muuta  
tätä mitenkään.  

Helsinki Energy Challengen tavoite on löytää innovatiivisia tapoja, joilla Helsinki 
( ja toivon mukaan muutkin kaupungit) voidaan kestävällä tavalla lämmittää tulevien 
vuosikymmenien aikana ilman kivihiiltä ja ylipäätään mahdollisimman kestävästi. 
Kilpailuun osallistuneissa 252 tiimissä oli yhteensä 1 528 asiantuntijaa ja innovaattoria 
eri puolilta maailmaa. Tuloksista voit lukea lisää tästä lehdestä.

Kaupungeilla on avainrooli ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Kaupunkien 
pitää ajaa muutosta. Merkittävimmät ratkaisut tehdään usein ruohonjuuritasolla. 
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Ylevä 
arkkitehtuuri 
kohottaa 
itsetuntoa

Mistä aiot kertoa seuraavaksi?
En vielä tiedä, sillä dokumenttielokuva Alvar ja 
Aino Aallosta matkaa maailmalla ja YLE:n Kan-
sanradio-ohjelmaan pohjautuva lyhytelokuva on 
valmis, ja olen uuden äärellä. Se aiheuttaa ala-
kuloakin. On päätettävä, mikä asia alkaa kiin-
nostaa niin paljon, että sen parissa haluaa viet-
tää useita vuosia. Lukemalla ja tutkimalla asioita 
sekä tapaamalla ihmisiä se selviää.

Mitä ajattelet Alvar Aallon jäljistä Helsingissä?
Alvar Aalto katkeroitui siitä, että hänen keskus-
tasuunnitelmastaan toteutui vain Finlandia-talo, 
mutta hänen estetiikkaansa on vaikka missä. Ei 
tarvitse kuin tarttua Akateemisen Kirjakaupan 
ikoniseen ovenkahvaan ja todeta, kuinka hyvältä 
se tuntuu. Sykähdyttävä tila kourutiiliseinineen 
ja yksilöllisine huonekaluineen on myös Kelan 
pääkonttori, joka on nykyään valitettavasti sul-
jettu yleisöltä. Kaikille avoimilla julkisilla ja arjen 
yläpuolella olevilla rakennuksilla on valtava mer-
kitys kaupunkilaisten itsetunnolle ja ylpeydelle 
kaupungista. Uusimpiin esimerkkeihin kuuluu 
Oodi ja koko Töölönlahden alue. Kaupunkisuun-
nittelussa tarvitaan aina visionäärejä.

Miten olet helsinkiläistynyt kainuulaisena?
Opiskelin alun perin tiedotusoppia Tampereella, 
ja tulin tänne silloiseen Taideteolliseen korkea-
kouluun opiskelemaan valokuvausta sivuai-
neena ja tekemään töitä muun muassa Helsingin 
Sanomiin ja Imageen. Pääsin mukaan ammatilli-
siin kuvioihin, mutta kaupunki tuntui ankealta ja 
vieraalta. Kun sain perheen, liikuin enemmän eri 
alueilla. Kuljimme lastenvaunujen kanssa minulle 
uusissa paikoissa Kasvitieteellisessä puutar-
hassa, Hietaniemen hautausmaalla ja meren 

Virpi Suutari arvostaa 
julkisia rakennuksia, jotka nostavat 
helsinkiläiset arjen yläpuolelle ja 
lisäävät ylpeyttä kotikaupungista.  

Alvar Aalto suunnitteli toimisto- 
ateljeen Tiilimäelle Munkkinie-
men kotinsa lähelle ensimmäi-
sen puolisonsa Ainon kuoleman 
jälkeen. "Täällä näkee esimer-
kiksi monenlaisia prototyyppejä 
eri huonekaluista", kertoo jou-
lukuussa Helsinki-mitalin työs-
tään saanut Virpi Suutari.

Katja Alaja
Kimmo Brandt

VIRPI SUUTARI 

 → Ohjaaja, palkittu dokumentaristi. 
Euphoria Films -tuotantoyhtiö 
puoliso Martti Suosalon kanssa.

 → Uusin dokumenttielokuva kertoo 
arkkitehtipariskunta Alvar ja 
Aino Aallosta.

 → Asuu Tapanilassa ja asunut 
Helsingissä lähes 30 vuotta.   

3 VINKKIÄ: KATSO HELSINKIÄ UUSIN SILMIN

1. Suomenlinna ja keskusta näyttävät ihan toisenlaisilta 
Vallisaaresta: on aavaa merta ja paljon rannikkoa.

2. Ravintola Savoysta on uskomaton näkymä keskustaan 
– ihan kuin olisit Pariisissa renessanssirakennusten 
seurassa. Aino Aallon kädenjälki näkyy sisustuksessa.

3. Aaltojen modernistinen, mutta kodikas kielioppi juhlii 
Aaltojen kodissa Riihitiellä Munkkiniemessä, jossa on 
työtilakin. Myöhempi ateljee on Tiilimäellä. 

rannoilla, ja aloin juurtua tänne. Tuli olo, että 
kaupunki kuuluu myös minulle.

Millainen paikka Tapanila on asua?
Tapanilalaisilla on vahva kyläidentiteetti. He tun-
tevat toisensa, mistä tulee tuttu ja turvallinen 
tunne. Täällä on ollut hyvä asua lasten kanssa, 
sillä he menivät muiden mukana varpuspar-
vena paikasta toiseen. Nyt täällä on uusi lap-
siperhesukupolvi. Viihdymme yhä, sillä asumi-
nen on muutakin kuin seinät – rakkaita ystäviä 
ja paikkoja. Lähijuna on myös hyvä paikka seu-
rata elämää.

Millaista Helsingissä on maaliskuussa?
Kevät on minulle tärkein ja elähdyttävin vuoden-
aika. On valoa, tuoreutta ja raikkautta, joskin 

pyöräilijänä tunnen hyvin katupölyn. Tuoksu-
jen lisäksi äänimaailmakin muuttuu, sillä kengät 
kopisevat katua vasten. Ihmiset alkavat pukeu-
tua aistikkaammin ja katselevat toisiaan ute-
liaammin. 

Missä sinut voi nähdä vapaa-ajalla?
Olemme purjehtineet ja veneilleet vuosien ajan. 
Kun vene irtoaa rannasta, huolet kaikkoavat. 
Pidän myös taidegallerioissa kiertelystä keskus-
tan liepeillä, sillä dokumenttielokuvaohjaajana 
valokuvat ja maalaustaide ovat minulle tärkeitä 
impulssien antajia. Niiden avulla voin kertoa 
kuvaajalle tulevan elokuvan tunnelmasta. Viehä-
tyn keskustakortteleiden kivijalkakaupoistakin, 
ja toivon niiden pysyvän elävinä, sillä ne ovat tär-
keä osa kaupunkilaisuutta.

3Minun Helsinkini



APUA MAKSUTTA ENERGIAREMONTTIIN

Kaupunki tarjoaa taloyhtiölle ilmaista asiantuntija- 
apua energiaremontteihin. Neuvonta on suunnattu 
asuinkerrostaloille, koska niissä on suurin potenti-
aali energiatehokkuuden parantamiseen. Energia-
remontin avulla saadaan pienennettyä lämmitys-
kuluja ja hillittyä ilmastonmuutosta. Rakennusten 
energiankäyttö on Helsingin suurin hiilidioksidi-
päästöjen lähde. Lisätietoa: hel.fi/energiaremontti. 

HELSINGIN ILMASTOTYÖLLE TUNNUSTUSTA

Helsinki rankattiin johtavien ilmastotyötä tekevien kaupun-
kien A-luokkaan vuoden 2020 listauksessa, jota kokoaa 
ilmastonmuutokseen liittyvän tiedon ja raportoinnin kerääjä 
CDP (Carbon Disclosure Project). Se on voittoa tavoittele-
maton organisaatio, joka kerää maailmanlaajuisesti tietoa  
julkisen ja yksityisen sektorin ilmastotyöstä. Mukana on sato-
jen kaupunkien ympäristötietoja. Helsinki on tunnustuksen 
mukaan yksi 88 kaupungista, jotka johtavat ilmastotoimissa.

Kilpailu tuotti 
ideoita Helsingin 
lämmittämiseen

Kansainvälinen haastekilpailu vahvisti ajatusta, 
että tulevaisuudessa Helsingin lämmitys-
järjestelmän pitää olla joustava.

M
ITEN Helsinki lämmitetään 
ilman fossiilista energiaa tule-
vina vuosikymmeninä? Kau-
punki haki tähän ratkaisuja 
kansainvälisellä Helsinki 
Energy Challenge -haastekil-

pailulla. Kansainvälinen tuomaristo valitsi palkit-
taviksi neljä ehdotusta, ja kaupunki antoi lisäksi 
yhden tunnustuspalkinnon.

Kärkiehdotukset korostavat sitä, että tule-
vaisuuden lämmitysjärjestelmän tulee olla jous-
tava eli mahdollistaa useat toimijat ja teknolo-
giat, mukaan lukien tulevat, jäämättä kuitenkaan 
odottamaan niitä kiihtyvän ilmastonmuutoksen 
takia. Ehdotuksia yhdisti myös näkemys siitä, 
että lämmitys sähköistyy.

PALKITUISTA työryhmistä monikansallinen 
HIVE käyttäisi lämmitykseen useita tuotantota-
poja merivesilämpöpumpuista aurinkolämpöön 
ja laskisi kaukolämpöverkon lämpötilaa.

 Suomalaistiimi Beyond fossils avaisi kauko-
lämpöverkon useille toimijoille päästöttömän 
lämmöntuotannon huutokaupoilla, joita Helsinki 
järjestäisi. 

Ruotsalaisryhmä Smart Salt City yhdistäisi 
sähkölämmitysteknologioihin tekoälyn ja uuden-
laisen tavan varastoida energiaa suolavaras-
toissa.

Kansainvälinen tiimi The Hot Heart raken-
taisi Helsingin edustalle merivedellä täytettyjä 
kelluvia kausivarastoja lämmölle, jota tuotettai-

siin merivesilämpöpumpuilla. Niiden tarvitsema 
sähkö hankittaisiin tuuli- ja aurinkovoimaloista. 
Osa näin syntyvistä tekosaarista katettaisiin ja 
niitä käytettäisiin vapaa-ajanviettoon.

Nämä neljä työryhmää jakavat pääpalkinnon, 
miljoona euroa.

Kaupunki antoi lisäksi tunnustuspalkinnon 
suomalaistiimin ehdotukselle CHP – Consumers 
to Heat Producers, joka kuvaa lämmityshaas-
teen ja sen sidosryhmien monimuotoisuutta.

 
HELSINGIN pormestari Jan Vapaavuori toteaa 
kaupungin saaneen kilpailun avulla arvokasta 
tietoa ja vaihtoehtoja tuleviin ilmastonmuutok-
sen ja energia-alan murroksen edellyttämiin 
valintoihinsa. Ensimmäiset keskustelut jatkosta 
ja kilpailun oppien eteenpäin viemisestä onkin jo 
aloitettu. 

”Oletus ei ollut, että kilpailusta löytyisi yksi 
ehdotus, joka ratkaisisi koko haasteen. Sen 
sijaan käsissämme on nyt erittäin laaja ratkai-
suvalikoima, joka auttaa paitsi Helsinkiä, myös 
muita kestäviä ja innovatiivisia ratkaisuja etsiviä 
kaupunkeja. Miljoonan euron haaste on samalla 
Helsingille yksi keino osallistua omaa suhteel-
lista kokoaan suuremmin globaalin ilmastoky-
symyksen ratkaisuun. Helsinki on sitoutunut 
jakamaan kilpailun ratkaisut ja opit kaikkien kau-
punkien kanssa”, sanoo Vapaavuori. 

LÄMMÖNTUOTANTO on Helsingille kohtalon-
kysymys, sillä 56 prosenttia kaupungin hiilidiok-

sidipäästöistä aiheutuu rakennusten lämmittä-
misestä. Lämmitysenergiasta tuotetaan nyt yli 
puolet kivihiilellä, jonka käytöstä luovutaan vuo-
teen 2029 mennessä. Korvaavaksi lämmönläh-
teeksi ei käy biomassa, vaan tarvitaan kestäviä 
tapoja, joita haastekilpailulla haettiin.

Ilmastoystävällisten lämmitysratkaisujen löy-
täminen on elintärkeää maailmanlaajuisesti-
kin. Kilpailu herättikin paljon kansainvälistä kiin-
nostusta ja yhteistyötä, kertoo projektinjohtaja 
Laura Uuttu-Deschryvere kaupunginkanslian 
strategiaosastolta.

”Kilpailu sai valtavan suosion eri puolilla maa-
ilmaa. Useat tiimit ovat jatkaneet yhteistyötä, ja 
kilpailun hyödyt tulevat siten varmasti monin-
kertaistumaan. Energiamurros ja ilmastonmuu-
toksen hillintä vaativat perinteistä poikkeavia 
keinoja ratkaisujen löytämiseksi.”

KILPAILUUN jätti ehdotuksensa 252 tiimiä, joita 
edusti yli 1 500 henkilöä 35 maasta. Helsingin 
kaupunki valitsi eri alojen asiantuntijoiden näke-
myksiä hyödyntäen kymmenen tiimiä yhteiske-
hittämisvaiheeseen. Tuomaristo valitsi voittajat 
finalistien joukosta. Koko kilpailun ajan arviointi-
kriteereinä olivat muun muassa ehdotuksen 
toteuttamisaikataulu, toimitusvarmuus sekä 
ilmasto- ja kustannusvaikutus. Kilpailuprosessi 
kesti vuoden.

 → Lisätiedot: energychallenge.hel.fi,  
#HelsinkiEnergyChallenge, #HEL2035

Palkitut finalistityöt ehdottavat 
muun muassa merivettä käyttäviä 

lämpöpumppuja ja varastoja osaksi 
tulevaisuuden lämmitysjärjestelmää. 
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EHDOTA URHEILUN PALKITTAVIA

Voit ehdottaa vuoden 2021 helsinkiläisurheili-
jaa, -valmentajaa ja -seuraa 15.4. asti osoitteessa 
helsinkiliikkuu.fi/vuodenhelsinkilaisurheilija. 
Perustele ehdotuksesi ja kerro ehdotettavan saa-
vutuksista. Saavutukset urheilulajeissa ajalta 
15.4.2020–15.4.2021 huomioidaan. Urheilija ja jouk-
kue saavat 10 000, seura 5 000, nuori urheilija ja 
valmentaja 2 500 euron stipendin.

SORTIT AUKI VIIKONLOPPUNA

Konalan Sortti-asemalle (Betonitie 3) voi viedä 
jätettä viikonloppuisinkin 10.4. alkaen (la ja su 
klo 10–17). Helsingin seudun ympäristöpalvelut 
HSY testaa aukioloaikaa vuoden ja päättää sit-
ten jatkosta. Muutkin Sortti-asemat ovat auki 
kolmena kevätlauantaina: 17. ja 24.4. ja 8.5. 
kello 10–17. Kivikon Sortti on osoitteessa Kivi-
konlaita 5. Lisätietoa: hsy.fi/sorttiasemat.

MALMIN PUISTOKILPAILU RATKESI

Malmin Lentoasemanpuiston ideakilpailun 
voitti maisema-arkkitehtitoimisto Maanlumo Oy  
ja Collaboratorio Oy:n ehdotus Crossing Horizons. 
Puistoon tulisi avointen urbaanien kenttien alue, 
keskiosaan kiitoteiden risteysalue, itäosaan metsä-
käytävä ja Fallkullan tilan viereen laidunalue. Ehdo-
tus hyödyntää mm. kiitoteitä ja avointa maisema- 
tilaa. Lisätietoa: uuttahelsinkia.fi/malmi.

”Kasin katutyöt on  
suuri putkiremontti”

Asukasdata parantaa palveluja

KASIN KATUTYÖT eli Caloniuksenkadun, Rune-
berginkadun ja Helsinginkadun peruskorjaus on 
alkanut tammikuussa ja tulee jatkumaan vuo-
den 2023 alkuun. Remontti on saanut nimensä 
siitä, että se ulottuu kolmelle kadulle raitiolinja 
8:n reitillä, vaikka työt jatkuvat muillekin kaduille 
asti.

”Kasin katutyöt on suuri putkiremontti”, 
kuvailee kaupunkiympäristön toimialan projekti-
rakennuttamisen tiimipäällikkö Liisa Taskila. 

Taskilan mukaan Kasin katutyöt on mittakaa-
valtaan yhtä suuri kuin aiemmat isot katuremon-
tit Mechelininkadulla ja Hämeentiellä. 

”Työn laajuutta suurentaa erityisesti se, että 
katuremontti on käynnissä samaan aikaan kol-
mella eri urakka-alueella kantakaupungissa. 
Asukkaiden kannalta on helpotus, että liikku-
minen sujuu katutyön valmistumisen jälkeen 
samaan tapaan kuin ennen remonttia”, Taskila 
kertoo.

REMONTISSA UUSITAAN LAAJASTI kunnal-
listekniikkaa, kuten kirjaimellisesti tsaarinaikai-
sia vesi- ja viemäriputkia. Esimerkiksi Kaarlen-
kadulla vesiputket on rakennettu vuonna 1909 ja 
Caloniuksenkadulla vuonna 1926. Katutyön val-
mistumisen jälkeen Helsinginkadun kunnallis-
tekniikka on uusittu koko kadun mitalta.

Kunnallistekniikan uusimisen lisäksi ura-
kan yhtenä tavoitteena on kaupunkistrategian 
mukaisesti edistää kestäviä kulkumuotoja. Käve-
lyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen kulkua halutaan 
helpottaa. Tämä näkyy esimerkiksi yksisuuntais-
ten pyöräteiden lisäämisenä. Myös raitiolinja 8:n 

kulku nopeutuu parilla minuutilla ja se pysyy var-
memmin aikataulussa. 

Remontin valmistumisen jälkeen autolla pää-
see kulkemaan kaduilla kuten tälläkin hetkellä. 
Jonkin verran pysäköintipaikkoja poistetaan tai 
siirretään muualle. Ajokaistojen määrä pysyy 
suurin piirtein samana kuin nykyisin.

Remontti tulee vaikuttamaan liikennejärjes-
telyihin vaiheittain. Toukokuun puolivälissä rati-
kat alkavat kulkea poikkeusreiteillä. Liikennejär-
jestelyn muutoksista ja katutyön edistymisestä 
lisätietoa: hel.fi/uutiset, kasinkatutyot.fi ja hsl.fi.

HELSINGIN kaupunki kehittää tapoja hyödyntää 
asukasdataa nykyistä paremmin. Tavoitteena on 
helpottaa helsinkiläisten arkea tarjoamalla heille 
palveluja ennakoivasti ja oikea-aikaisesti.

Esimerkiksi jo nyt esiopetuspaikan voi saada 
sopivasta päiväkodista ilman lomakkeiden täyt-
tämistä, sillä kaupunki tarjoaa tekstiviestillä 
paikkaa ennakoivasti lasten vanhemmille. Vas-
taavaa toimintamallia voidaan hyödyntää muis-
sakin kaupungin palveluissa.

Koska kaupunkilaisten tulee voida luottaa 
siihen, että kaupunki käyttää tietoa vain hei-
dän hyväkseen ja luvallaan, Helsinki tulee ker-
tomaan mitä ja mihin tarkoitukseen tietoa kerä-
tään. Kaupunkilaiset voivat aina vaikuttaa siihen, 
jaetaanko heidän tietojaan kaupungin eri palve-
luiden välillä tai muille organisaatioille. Tietojen 

jakamiseen täytyy olla henkilön suostumus. Kau-
punkilaisilla on myös mahdollisuus kieltää tieto-
jensa käyttö.

TÄLLAISIA oikeuksia omiin tietoihin kutsutaan 
OmaData-periaatteiksi. OmaData mahdollistaa 
entistä henkilökohtaisempia palveluita kuntalai-
sille. Helsingin OmaData-työ on uraauurtavaa 
koko Euroopassa, ja kaupunki haluaakin toimin-
nallaan vaikuttaa kaupunkilaisdatan käyttötapoi-
hin Suomessa ja koko EU:ssa. 

Digitalisaatio on keskeinen osa kaupungin 
strategiaa, sillä Helsinki tähtää maailman par-
haiten digitalisaatiota hyödyntäväksi kaupun-
giksi. Lisätietoa Helsingin OmaData-työstä on 
osoitteessa digi.hel.fi ja tekoälyavusteisista pal-
veluista osoitteessa ai.hel.fi.

Kuntavaalit 
siirtyvät kesään 
KUNTAVAALIT siirretään 
koronapandemian takia 
keväästä kesään. Varsinai-
nen vaalipäivä on 13. kesä-
kuuta. Ennakkoäänestys on 
kotimaassa 26.5.–8.6. 

Helsingin kaupunginval-
tuustoon valitaan vaaleilla 
85 valtuutettua. Valtuusto 
päättää kaupungin tärkeim-
mistä talous- ja hallinto-
asioista, kuten kaupungin-
hallituksen ja lautakuntien 
jäsenvalinnoista. Valtuusto 
myös valitsee keskuudes-
taan pormestarin ja apu-
laispormestarit vaalikau-
deksi. Lisätietoa:  
hel.fi/vaalit ja vaalit.fi.

Talous pysyi 
tasapainossa
HELSINGIN vuoden 2020 
tilinpäätöksen mukaan kau-
punki jatkoi isoja inves-
tointeja ja investoi enem-
män kuin edellisenä vuonna. 
Kaupungin vertailukelpoi-
nen investointitaso oli viime 
vuonna 917 miljoonaa euroa.

Tulos oli 234 miljoonaa 
euroa talousarviota parem- 
pi. Tähän vaikutti merkittä-
västi valtiolta saadut kerta- 
luonteiset kompensaatiot, 
yhteensä hieman yli 300 
miljoonaa euroa, jotka kor-
vaavat koronaepidemian 
aiheuttamia taloudellisia 
menetyksiä.

Edellisvuoden tasolla 
pysyi toiminnan ja investoin-
tien rahavirta eli vuosittaiset 
saadut tulot sekä palvelui-
hin ja investointeihin käyte-
tyt menot. Isoista investoin-
neista huolimatta rahavirta 
pysyi samana, koska tulo-
rahoitus kasvoi erityisesti 
koronakompensaatioiden 
vuoksi.
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Apotti 
ja Maisa 
käyttöön 
huhtikuussa
Asiakas- ja potilastietojärjestelmä Apotin 
tarkoitus on helpottaa niin terveyden-
huollon ammattilaisten kuin potilaiden
ja asiakkaiden tiedonkulkua. 
Samalla kaupunkilaiset saavat 
käyttöönsä Maisa-asiakasportaalin.

Sosiaali- ja terveystoimialan tietohallintopäällikkö Petri Otranen 
esittelee Maisa-portaalia. Maisa on maksuton ja suojattu digi-
taalinen kanava, jossa pääsee tarkastelemaan omia terveys- 
tietojaan, ajanvarauksiaan ja uusimaan reseptejään.
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APUVÄLINEPALVELUT MUUTTANEET

Apuvälinepalveluiden uusi osoite on Ruosilantie 18. 
Apuvälinepalvelut on tarkoitettu yli 16-vuotiaille 
helsinkiläisille, joiden toimintakyky on alentunut.  
Palvelu on maksuton ja se on auki ma–to klo 8–17 
ja pe 10–16. Ajanvaraus ja neuvonta ma–to klo 9–15 
ja pe klo 10–15, p. 09 3104 7589. Apu välineiden 
huollon ajanvaraus palvelee arkisin klo 9–15,  
p. 09 3104 6837.

MUUTOKSIA TÖÖLÖN JA LAAKSON PALVELUISSA

Töölön ja Laakson terveysasemat muuttavat Laaksoon. Uusi 
Kivelän terveysasema (Lääkärinkatu 8P, rakennus 4) on auki 
29.3. alkaen arkisin kello 8–16. Takaisinsoitto: 09 3104 5500. 
Kun Töölön vanhan terveysaseman korjaustyöt valmistuvat 
arviolta vuoden 2021 lopussa, Kivelän terveysasema muuttaa 
sinne. Töölön ja Laakson neuvolan asiakkaita palvellaan Laak-
sossa (Lääkärinkatu 8 S, rakennus 4). Heidän palvelunsa siir-
tyvät Kampin perhekeskukseen syksyllä 2021.

K
OKO APOTTI-JÄRJESTELMÄN 
tähän mennessä laajin käyt-
töönotto tapahtuu huhtikuun 24. 
päivä, kun järjestelmään siirry-
tään Helsingin, Kauniaisten ja 
Keravan terveydenhuollossa, 

kotihoidossa, iäkkäiden palveluissa ja päihde-
huollossa sekä HUS Diagnostiikkakeskuksen 
kuvantamistoiminnoissa. Yhteensä tämä kos-
kee noin 17 000:ta työntekijää.

Apotti on tietojärjestelmä, joka yhdistää 
sosiaali- ja terveydenhuollon tiedot yhteen ja 
samaan järjestelmään. Apottiin siirrytään, jotta 
palvelusta tulisi sujuvampaa ja tiedonkulku 
paranisi. 

Nyt Helsingin kaupungilla tilanne on se, että 
käytössä on kuusi isompaa asiakas- tai potilas-
tietojärjestelmää, joissa tiedot on tallennettu 
erillään oleviin järjestelmiin, joten tieto niiden 
välillä ei kulje. Osa järjestelmistä on myös jo 
aika vanhoja ja niiden päivittämisestä koituu 
päällekkäisiä kuluja.

”Apottiin siirtyminen tekee asioinnista suju-
vampaa. Ammattilaisten työskentely on entistä 
tasalaatuisempaa yhteisen järjestelmän 
ansiosta. Asiakkaille tämän pitäisi näyttäytyä 
siten, että asiat ovat yhtenäisiä ja laadukkaita”, 
kertoo sosiaali- ja terveystoimialan tietohallin-
topäällikkö Petri Otranen.

NYT ESIMERKIKSI mielenterveyspalveluissa 
on oma järjestelmänsä ja perusterveydenhuol- 
lossa omansa. Otrasen mukaan se parantaa 

potilasturvallisuutta, että Apotin myötä  
tiedot ovat paremmin ajan tasalla yhdessä  
järjestelmässä.

Tiedot eivät tosin näy kaikille sen käyttäjille. 
Esimerkiksi hammaslääkäri ei näe, jos asioit 
vaikkapa mielenterveyspalveluissa.

”Järjestelmä on rakennettu niin, että käyt-
täjälle näkyvät vain sellaiset asiat, jotka siinä 
työssä saa nähdä”, Otranen kertoo.

KORONAVIRUSTILANTEEN vuoksi Apottiin  
siirrytään Helsingissä vaiheittain. Helsingin 
vammaispalveluissa se tapahtuu 29.5. Hel-
singin, Kauniaisten ja Keravan lapsiperheiden 
sosiaalipalveluiden, lastensuojelun, työikäisten 
sosiaalipalveluiden sekä Kauniaisten ja Kera-
van vammaispalveluiden osalta Apottiin siirry-
tään marraskuussa. 

Otranen kertoo, että uuden järjestelmän 
käyttöönottoon liittyy aina riskejä, mutta niihin 
on varauduttu.

”Järjestelmän toimittaja Epic on tehnyt  
käyttöönottoja jo satoja ja he ovat hioneet  
prosessia”.

Koronan takia HUS joutui lykkäämään viime 
vuonna siirtymistään Apottiin ja se vaikutti 
myös Helsingin kaupunkiin. Tämä viive vaikutti 
järjestelmän kehitystyöhön.

”Emme ota käyttöön sellaista järjestelmää, 
joka ei ole riittävän hyvä ja potilasturvallinen, 
joten päätimme siirtää vielä kerran näitä käyt-
töönottoja”, Otranen kertoo. 

Maisa – uusi kanava 
sähköiseen asiointiin
APOTIN myötä Helsingin, Kauniaisten ja 
Keravan asukkaat saavat käyttöönsä Maisa- 
asiakasportaalin. Sen avulla omahoidon ja 
sähköisen asioinnin pitäisi helpottua.

Maisa on maksuton ja suojattu digitaali-
nen kanava, jossa pääsee tarkastelemaan 
omia terveystietojaan, ajanvarauksiaan 
ja uusimaan reseptejään. Maisan avulla 
voi myös vastata kyselyihin, täyttää tarvit-
taessa esitietolomakkeen, saada terveyttä 
koskevaa tietoa luotettavista lähteistä ja 
tarkastella esimerkiksi laboratorio- ja  
röntgentutkimusten tuloksia. Maisassa voi 
myös asioida jonkun toisen puolesta, jos 
siihen on oikeudet.

Maisassa näkyy Apotti-järjestelmään päi-
vitettyjä tietoja. Kaikki vanhat tiedot eivät 
siirry uuteen järjestelmään. Esimerkiksi lää-
kitystiedot päivittyvät ajan tasalle ensimmäi-
sen hoitokäynnin yhteydessä. Kanta ja Oma-
kanta-palvelut ovat kansallisesti ensisijainen 
potilastiedon arkisto. Apotti ja Maisa linkitty-
vät näihin palveluihin.

Maisaan pääsee joko internetissä osoit-
teessa maisa.fi tai Maisan mobiilisovelluk-
sella. Kirjautuminen Maisaan tapahtuu vah-
vaa tunnistautumista käyttäen.
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Kaikki halukkaat saavat 
korona rokotuksen

Pukinmäkeen avattu 
terveystoimipiste

Turvaohjeiden 
noudattaminen 
vaikuttaa 
tartuntariskiin 
joukkoliikenteessä

Kuka saa koronarokotuksen?
Kaikki halukkaat 16 vuotta täyttäneet saavat  
koronarokotuksen. Rokotus on maksuton.

Miten koronarokotukseen pääsee?
Koronarokotuksia annetaan ainoastaan ajanva-
rauksella rokotuspisteissä: Pasilan Messukes-
kus (Ratapihantie 17, pohjoinen sisäänkäynti), 
Jätkäsaari, (Tyynenmerenkatu 6), Malmi (Stadin 
ammattiopisto, Vanha Helsingintie 5) ja Myllypu-
ro (Metropolian kampus, Myllypurontie 1).

Tietoa eri rokotusryhmien aikatauluista, pai-
koista ja ajanvarauksesta julkaistaan muun 
muassa osoitteessa koronarokotus.hel.fi. 
Aika rokotukseen varataan osoitteesta 
koronarokotusaika.fi tai soitta-
malla numeroon 09 3104 6300 
arkisin klo 8–18.

Miten saan tiedon  
rokottamisesta?
Saat tiedon koronarokotuk-
sien aikatauluista ja kohderyh-
mistä muun muassa nettiosoit-
teista koronarokotus.hel.fi ja 
hel.fi sekä Helsingin kaupungin so-
siaalisen median kanavista, painetusta 
mediasta sekä sosiaali- ja terveydenhuollon  
toimipisteistä.

Miksi koronarokotus annetaan?
Koronarokotuksilla pyritään ensisijaisesti estä-
mään koronaviruksen aiheuttamia vakavia tauti-
tapauksia ja ennenaikaisia kuolemia sekä ylläpi-
tämään terveydenhuollon kantokykyä. Korona-
virusrokote tarjoaa suojaa koronavirustautia ja 

erityisesti sen vakavia muotoja vastaan.
Ei vielä tiedetä varmasti, estävätkö korona-

rokotteet viruksen tarttumista ihmisestä toi-
seen. Tieto tästä tarkentuu tutkimustiedon  
karttuessa.

Onko koronarokotus turvallinen?
Koronarokotteita arvioidaan samoilla laatu-, tur-
vallisuus- ja tehokriteereillä kuin muitakin lääke-
valmisteita. Koronarokotteet käyvät läpi kaikki 
normaalit tutkimusvaiheet. Niiden tehoa ja tur-
vallisuutta tutkitaan kymmenillä tuhansilla ihmi-
sillä. Myyntiluvan saaneen rokotteen tulee antaa 
paras mahdollinen suoja tautia vastaan mahdol-

lisimman vähäisillä haittavaikutuksilla.
Vaikka uudet rokotteet testataan 
perusteellisesti, harvinaisten hait-

tavaikutusten mahdollisuutta ei 
voi minkään rokotteen tai lääk-
keen kohdalla sulkea täysin pois. 
Mahdolliset hyvin harvinaiset 
haitat saattavat tulla esiin vasta, 
kun rokotteen on saanut suu-

rempi joukko ihmisiä. Viranomai-
set seuraavat rokotteiden turvalli-

suutta myös sen jälkeen, kun rokote 
on otettu käyttöön.

Pitääkö koronarokotuksen saaneen edelleen 
huolehtia turvaväleistä ja pitää maskia?
Rokotuksen jälkeen on edelleen tärkeää pitää 
turvaväliä, huolehtia käsi- ja yskimishygieniasta, 
käyttää maskia kun etäisyyden pitäminen ei ole 
mahdollista, hakeutua oireiden ilmaantuessa 
testiin sekä noudattaa myös muita ohjeita  
koronavirukselta suojautumisesta.

PUKINMÄEN toimipiste palvelee 
Malmin terveysaseman asiakkaita. 
Toimipiste sijaitsee osoitteessa 
Säterintie 2, samassa rakennuk-
sessa kuin entinen Pukinmäen ter-
veysasema. Rakennus on esteetön. 
Toimipiste on auki arkisin kello 8–16. 
Ota Malmin asiakkaana yhteyttä 
Malmin takaisinsoiton numeroon  
09 3105 7702. 
 
MALMIN terveysaseman raken-
nuksessa Talvelantiellä on rajoitettu 
vastaanottoaikoja, koska Malmilla 
toimii tällä hetkellä koronaterveys-
asema.

TARTUNTARISKI joukkoliikenteessä 
näyttäisi olevan hyvin pieni, jos mat-
kustajat noudattavat annettuja tur-
vaohjeita. Tämä käy ilmi Teknologian 
tutkimuskeskus VTT:n selvityksestä, 
jossa tutkittiin yli kahden metrin 
päähän kulkeutuvien hiukkasten 
määrää ja niiden merkitystä joukko-
liikenteen terveysturvallisuudelle.

Selvityksen mukaan maskeja 
käyttämällä tartuntojen riski yli  
kahden metrin etäisyydellä on mini-
maalisen pieni. Hiljaisuus on eduksi, 
sillä äänekäs matkustaja erittää 
pisaroita jopa nelinkertaisesti hil-
jaiseen matkustajaan verrattuna. 
Myös ilman vaihtuvuudella on mer-
kitystä sille, miten paljon hiukkasia 
on ilmassa.

HSL:n liikenteessä on ollut mas-
kipakko 13.3. lähtien. Se koskee 
kaikkia 12 vuotta täyttäneitä.  
Maskia ei tarvitse käyttää vain  
siinä tapauksessa, että siihen  
on terveydellinen este. 

Rokotuspisteillä on 
turvallista asioida. 
Älä tule rokotuk-
seen, mikäli sinulla 
on koronavirustau-
tiin sopivia oireita.

KORONAVILKUN ILMOITUKSESTA TESTIIN

Jos Koronavilkku-sovelluksen käyttäjä saa 
altistumisilmoituksen, tulee hänelle nyt myös 
ohjeistus hakeutua koronatestiin. Aiemmin 
altistumisilmoituksen saaneiden suositeltiin 
hakeutumaan testiin vain jos heillä oli koronaan 
viittaavia oireita. 

 Lisätietoa: koronavilkku.fi

TEE NÄIN, JOS EPÄILET KORONAVIRUSTARTUNTAA

1) Tee oirekysely osoitteessa omaolo.fi tai soita koronavirus-
neuvontaan 09 3101 0024 (avoinna joka päivä 8–18), muina 
aikoina kiireellisessä asiassa numeroon 116 117 (Päivystys-
apu). 2) Tarvittaessa saat ajan testiin. 3) Käy testissä. 4) Jos 
testin tulos on positiivinen, sinulla on koronavirustartunta ja 
saat ohjeet, miten toimia. 

 Lisätietoa: hel.fi/koronavirus

Rokotusta suositellaan kaikille ja se on maksuton. 

Ajankohtaista 
tietoa rokotuksista 

saa osoitteesta 
koronarokotus.hel.fi. 

Siellä on kattavasti tietoa 
rokotuksiin liittyen. 
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Erillisrahoituksesta noin 10 miljoonaa on tarkoitus 
ohjata digitalisaatiota edistäviin hankkeisiin.

Satsauksia koronan 
jälkeiseen aikaan

Helsinki varaa yhteensä 20 miljoonaa euroa digitalisaatioon,
uutta luovaan kiertotalouden yritystoimintaan sekä korkea-
kouluopiskelijoiden ja vastavalmistuneiden yrittäjyyteen.

K
ORONAKRIISIN jälkeisessä maa-
ilmassa kilpailu kaupunkien 
välillä kiristyy. Menestys kilpai-
lussa vaatii Helsingiltä panos-
tuksia kilpailukykyyn jo nyt 
korona-aikana.

Helsinki onkin varannut kaupungin talous-
arviossa kaupunginhallituksen käyttövaroi-
hin tälle vuodelle 20 miljoonaa euroa eril-
lisrahoitusta. Summasta noin 10 miljoonaa 
ohjattaisiin digitalisaatiota edistäviin hank-
keisiin ja 10 miljoonaa elinkeinopoliittisiin, 
yritysten hautomotoimintaa sekä kiertota-
lousklusteria tukeviin toimenpiteisiin.

”Nyt erillisrahoituksella edistettävien 
hankkeiden osalta tärkeää on erityisesti nii-
den laaja vaikuttavuus”, kertoo Helsingin 
pormestari Jan Vapaavuori.

DIGITALISAATIOTA EDISTÄVÄT erillishankkeet 
toteutettaisiin osana Helsingin kaupungin 
digitalisaatio-ohjelmakokonaisuutta. 

Kaupunkilaisille kaavaillut palvelut liitty-
vät muun muassa digituen kehitykseen. Digi-
tuesta saa apua esimerkiksi tietokoneen, äly-
puhelimen ja verkkopalveluiden käyttöön. 
Etätuen tarve on lisääntynyt korona-aikana. 

Lisäksi esimerkiksi tapahtumailmoitusten 

digitaalista käsittelyä on tarkoitus kehittää 
siten, että helpompi lupahakemusten tekemi-
nen sujuvoittaisi tapahtumien järjestämistä. 

Ikäihmisten hyvinvointia ja toimintakykyä 
parannettaisiin uusilla etäpalveluilla. 

Helsinki haluaa kehittyä myös koronaro-
kotusten ja -datan analysoinnissa.

Nämä digitalisaatioon liittyvät hankkeet 
on tarkoitus toteuttaa tänä vuonna.

KAUPUNKI KAAVAILEE 10 miljoonaa euroa 
elinkeinopoliittisiin toimenpiteisiin, joiden 
tavoitteena on edistää korkeakouluopiske-
lijoiden ja vastavalmistuneiden yrittäjyyttä 
sekä uutta luovaa kiertotalouden yritystoi-
mintaa. 

Rahoitusta ohjattaisiin pääkaupunkiseu-
dun esihautomo- ja hautomotoiminnan kehit-
tämiseen yhteistyössä korkeakoulujen kanssa 
ja lisäksi kiertotalouden edistämiseen erityi-
sesti rakentamisessa.

Rahoituksen avulla tiivistettäisiin myös 
Helsingin kaupungin ja suurten yritysten 
yhteistyötä kestävien ja älykkäiden ratkaisu-
jen luomiseksi sekä niihin perustuvan uuden 
liiketoiminnan kehittämiseksi.

Samalla tuettaisiin korkeakoulukam-
puksien kehittymistä innovaatio- ja yritys-

toiminnan keskittymiksi ja parannettaisiin 
Helsingin kykyä houkutella kansainväli-
siä yrityksiä ja osaajia. Hautomotoiminnan 
kehittämiseen kaavaillusta rahoituksesta val-
taosa on tarkoitus osoittaa korkeakoulujen 
käyttöön.

”Korkeakouluilla on keskeinen rooli osaa-
misen, kaupallistamisen ja yrittäjyyskulttuu-
rin kehittämisessä. Hautomoiden kehittämis-
hankkeen tavoitteena onkin tukea yritysten 
kasvumahdollisuuksia ja synnyttää vähintään 
100 uutta yritystä vuodessa”, kertoo Helsingin 
elinkeinojohtaja Marja-Leena Rinkineva.

HELSINKI HALUAA käynnistää kiertotalou-
den klusteriohjelman, jolla se vauhdittaa mui-
den julkisten ja yksityisten toimijoiden kanssa 
kiertotalouden mukaisten tuotteiden ja pal-
velujen markkinan syntymistä. Kaupunki esi-
merkiksi toimisi uusien rakentamiseen liitty-
vien kiertotalousratkaisujen kokeilualustana 
ja edistäisi kiertotaloutta omissa hankinnois-
saan ja investoinneissaan.

Nämä toimintatavat tukisivat kaupunkia 
koronasta palautumisessa ja hiilineutraali-
suustavoitteen saavuttamisessa.

Elinkeinopoliittiset hankkeet on tarkoitus 
toteuttaa kevääseen 2024 mennessä.
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Eteläsataman alue halutaan muuttaa 
aktiiviseksi ja eläväksi kaupunkitilaksi 

sekä palveluiltaan monipuoliseksi  
osaksi keskustaa, kertoo  

Marjaana Yläjääski.

Vanhan kauppahallin ja Lyypekin laiturin 
toiminnallinen kehittäminen osana 
suunnittelu aluetta ja rantareittiä.

Makasiinirantaan tutkitaan museorakenta-
mista ja sitä tukevaa muuta rakentamista.

Alueen huoltoyhteyden mahdollisuutta 
Tähti torninvuoren kallion kautta tutkitaan.

Vanhan ratakuilun aluetta  
tarkastellaan ja tutkitaan 
kävely- yhteyden mahdollisuus 
Kaivopuiston suuntaan.

Alueella säilyvien 
satamatoiminto-
jen laajuutta  
tarkastellaan.

Parkkipaikasta 
paraatipaikaksi

Kaikille avoin rantareitti, arkkitehtuuri-
ja designmuseo sekä ruotsinlaivat
vastarannalle. Siinä tulevaisuuden
suunnitelmia Eteläsatamaan. 

M
ERELLISEN HELSINGIN paraa-
tipaikka Eteläsatamassa tulee 
näyttämään tulevaisuudessa 
hyvin erilaiselta. 

Kaupunginvaltuuston 
helmi kuussa hyväksymä 

periaatepäätös satamatoiminnan uudelleen-
järjestelyistä ja satama-alueiden maankäytön 
lähtökohdista Eteläsatamassa, Katajanokalla ja 
Länsisatamassa tarkoittaa käytännössä monia 
muutoksia alueelle. Yksi isoimmista on se, että 
ruotsinlaivat eivät enää lähtisi Eteläsatamasta. 
Päätös keskittäisi matkustaja-autolauttaliiken-
nettä Länsisatamaan ja Katajanokalle.

Lisäksi arkkitehtuuri- ja designmuseota  
kaavaillaan Makasiinirantaan, mutta satama-
toimintojen oleellisesti vähentyessä sinne 
mahtuu paljon muutakin. Kaupunki etsii 
rakennus- ja kiinteistöalan toimijoille suun-
natulla laatu- ja konseptikilpailulla ratkaisua 
tilanteeseen.
ALUEEN suunnittelu on herättänyt paljon  
keskustelua ja myös huolta. 

Helsingin kaupungin johtava arkkitehti 
Marjaana Yläjääski rauhoittelee, että näky-
mät Tähtitorninmäeltä Kauppatorin ja meren 
suuntiin säilyvät, sillä alueen suunnitteluperi-
aatteissa määritellään reunaehdot sille, miten 
alueen maisemalliset arvot ja tärkeät näkymät 
tulee ottaa huomioon rakentamisessa. Ranta-
viivaa on tarkoitus avata enemmän kaikkien 
käyttöön.

”On erittäin tärkeää varata tilaa myös oles-
kelulle ja epäkaupallisille pysähtymisen pai-
koille. Alueelle jää jatkossakin satamatoimin-
toja, joten osa rantaviivasta pysyy sataman 
käytössä”, Yläjääski kertoo.

Tarkoitus on liittää Makasiinirannan ja 
Olympiarannan alue paremmin osaksi keskus-
tan kaupunkirakennetta, merellisiä julkisia 
kaupunkitiloja ja kävelykeskustaa.

”Makasiinirantaan tavoitellaan uutta arkki-
tehtuuri- ja designmuseota sekä museotoimin-
taa tukevia toimintoja. Alue on myös keskei-
nen osa kaupunkia kiertävää rantareittiä, eli 
tänne tavoitellaan uusia laadukkaita julkisia 
tiloja rantabulevardeineen, oleskelumahdolli-
suuksineen ja merenrantapalveluineen.” 

”Maantasokerrosten toimintaan kiinnite-
tään erityistä huomiota, sillä luonteeltaan 
avoimet toiminnot, kuten kahvilat ja myymä-
lät, muodostavat viihtyisää kävely-ympäris-
töä”, Yläjääski kertoo.

KILPAILU on tarkoitus saada ratkaistua kesällä 
2022. Jatkosuunnittelua ja asemakaavoitusta 
jatketaan vuoteen 2024 saakka.

Yläjääski kertoo, että alueen kaupunkisuun-
nittelua ei olla ulkoistamassa vaan kilpailulla 
etsitään korkeatasoista maankäytön kokonais-
suunnitelmaa asemakaavoituksen ja tulevan 
toteutuksen pohjaksi sekä kumppania alueen 
kehittämiseen. Kaupungilla säilyvät kuiten-
kin kaikki mahdollisuudet ohjata alueen kehi-

tystä kaikissa vaiheissa. Myös kaupunkilaisilla 
on mahdollisuus kommentoida suunnitelmia 
eri vaiheissa.

SATAMATOIMINTA ei täysin lopu Eteläsata-
masta. Helsingin Sataman toimitusjohtaja 
Ville Haapasaari kertoo, että pienemmän 
luokan kansainvälisiä risteilyaluksia siellä näh-
dään tulevaisuudessakin.

”Me haluamme myös jättää Eteläsatamaan 
varauman mahdolliselle pika-alusliikenteelle. 
Sen tyyppiselle liikenteelle on erityisen tär-
keää päästä ydinkeskustasta ydinkeskustaan”, 
Haapasaari kertoo.

Haapasaaren mukaan pika-alusliikenteen 
paluuseen kannattaa varautua, sillä tulevai-
suudessa voidaan nähdä jopa sähkökäyttöi-
siä aluksia. Se vaatisi myös pienen matkustaja-
terminaalin.

Kun Eteläsatama muuttuu, muutoksia on 
luvassa samaisella periaatepäätöksellä myös 
Länsisatamaan. Suurin on satamatunneli Län-
sisataman ja Länsiväylän välillä, jonka tarkoi-
tus on parantaa satamaliikenteen sujuvuutta ja 
samalla helpottaa Jätkäsaaren ruuhkia.

Haapasaari on tyytyväinen periaatepää-
tökseen, koska se tarjoaa pitkän aikavälin 
näkymän eri satamanosien kehittämiseen. 
Etenkin Eteläsataman kehittäminen on ollut 
vaikeaa, koska ei ole ollut selkeää näkymää 
siitä, että miten pitkään satamatoiminta voi 
siellä jatkua.
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Asemakaava-alue  
ulottuu Kauppatorilta 

Olympiaterminaalin tienoille.   
 Varsinainen kilpailun suunnittelualue  
on hieman suppeampi kuin kartassa  

rajattu alue. Vanha kauppahalli, Olympia- 
terminaali ja Satamatalo säilytetään. 

Eteläsatamaan kaavaillusta  
museosta järjestetään erikseen  

oma arkkitehtuurikilpailu. 

KART TA ON OSALLISTUMIS- JA  

ARVIOINTISUUNNITELMASTA  

TAMMIKUULTA 2021.
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Hämeentie
Helsingin suurimpiin kuuluva katuremontti
Hämeentiellä on lähes valmis.

Tiina Kotka Helsingin kaupunkiympäristön toimiala / Rakennuttajatoimisto HTJ Oy 

KURVISTA
HAKANIEMEEN

Hämeentie muutettiin Kurvin ja Haka-
niemen torin väliltä jalankululle, pyöräi-
lylle ja joukkoliikenteelle tarkoitetuksi 
kaduksi. Autoilijat ohjattiin pääasiassa 
Sörnäisten rantatielle. Näin haluttiin 
parantaa jalankulun ja pyöräilyn tur-

vallisuutta ja sujuvuutta sekä 
lisätä kestävää liikkumista.

VIITTÄ 
VAILLE VALMIS

Vuonna 2019 alkanut remontti val-
mistui viime vuoden lopulla muuta-

mia asvaltointeja ja kiveyksiä lukuun 
ottamatta. Uudistuksen tilaaja on 

Helsingin kaupunkiympäris-
tön toimiala ja urakoitsija 

Destia Oy. AUTOILUA 
RAJOITETTIIN

Yksityisautojen, moottoripyörien ja 
mopojen läpiajo Hämeentiellä Kurvin 
ja Hakaniemen torin välillä kiellettiin. 

Kielto ei koske hälytysajoneuvoja, tak-
seja ja busseja. Moottoriajoneuvoilta 

poistui poikittaisia reittejä. Pihoi-
hin ajo sekä huolto- ja jakelu-

liikenne on sallittu 
rajoitetusti.

MUUTOKSIA 
PYSÄKÖINTIIN

Hämeentieltä poistui noin 20 
pysäköintipaikkaa, mutta Haapa-

niemenkadulle tulee uusia asiointi- 
pysäköintipaikkoja. Taksi- ja 

jakeluliikenteelle tuli lastaus-
paikkoja molemmille 

puolille katua.

ILMANLAATU 
PARANI

Asumismukavuus parani Hämeen-
tien varrella, sillä liikenteen vähe-
neminen noin 7 500 autolla vuo-

rokaudessa vähensi melua 
ja paransi ilmanlaatua.

10 Hetki Helsingissä



Hämeentie07_L ÄHTEET

RAITIOMATKA 
NOPEUTUI

Raitiovaunut palasivat Hämeentielle joulu
kuussa nopeutunein aikatauluin. Torin 

suuntaan oleva Käenkujan pysäkki pois
tettiin ja vastaava pysäkki Sörnäis
ten metroaseman luota siirrettiin 

Helsingin kadun risteyksen toi
selle puolelle.

UUTTA MAAN 
ALLA JA YLLÄ

Tien alla olevaa kunnallistekniik
kaa uusittiin – vanhin vesiputki oli vuo

delta 1889. Putki ja kaapelityöt ulottuivat 
osaan risteävistä kaduista. Raitio
tiekiskoja vaihdettiin. Uutta pyörä
tietä rakennettiin 4 kilometriä, yksi 

kaista molempiin suuntiin. Sör
näisten metroasemaa 

kunnostettiin.

LAAJAA 
OSALLISTAMISTA

Asukkaat vaikuttivat uudistukseen 
monin tavoin, muun muassa Hämeen

tieraadissa yrittäjien, eri kulkumuotoja 
käyttävien ja liikuntaesteisten kanssa. 

Raati esimerkiksi vaikutti rakennus
aikaisiin kulkureitteihin. Vies

tintä urakasta oli mittavaa.

NÄKÖVAMMAISET 
PALKITSIVAT

Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry 
 palkitsi Destian ja Helsingin kaupunki

ympäristön toimialan näkövammaisten osal
lisuutta merkittävästi edistäneestä toi
minnasta Hämeentien uudistuksessa. 

Käytössä oli uusia saavutettavuu
den, osallistamisen ja esteettö

myyden toiminta malleja.

KUNNALLISTEKNIIKKAA 
UUSITTIIN

2 km vesijohtoa

4 km viemäreitä

6 km raitiotiekiskoja

yli 50 km  
kaapelisuojaputkia
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”Toivottavasti ihmiset heräisivät siihen, 
että sosiaalisia suhteita täytyy vaalia”, 

Marko Elovainio toteaa.

Siihen saakka kunnes pandemia 
hellittää, Elovainio antaa vinkiksi, 
että kannattaa muodostaa itsel-
leen korona-ajan rutiini eli pitää 
huolta päivä- ja unirytmistä sekä 
työajoista. Ja hyödyntää puhelinta 
ja muita vastaavia keinoja, joilla 
pitää yhteyttä muihin. ”Puhelin 
kuumaksi”, Elovainio vinkkaa.
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KUKA

 Tarvitsemme 
toisia peiliksi

T
USKIN KUKAAN pystyi 
aavistamaan viime vuoden 
keväällä, mitä koronavirusti-
lanteen kanssa tulee tapah-
tumaan. Koronapandemian 
kesto ja laajuus yllättivät 
Helsingin yliopiston psy-
kologian professori Marko 

Elovainion.
”Täytyy myöntää, että kun vastasin haas-

tatteluihin silloin kun rajoitustoimet alkoi-
vat, niin ajattelin, että tämä kestäisi huomatta-
vasti lyhyemmän aikaa. Pidin tätä siten myös 
vähemmän hankalana monelle ihmiselle kuin 
mitä se varmasti on ollut”, Elovainio kertoo.

Elovainio on tutkinut erilaisia psykososi-
aalisten asioiden terveysvaikutuksia, erityi-
sesti sosiaalisia suhteita ja niihin liittyviä ryh-
mäilmiöitä. Näistä yksinäisyys ja sosiaalinen 
eristäytyneisyys ovat ääri-ilmiöitä, jotka ovat 
korona-aikana tulleet tutuiksi tavalla tai toi-
sella meille kaikille.

Elovainiolle korona-aika on näkynyt 
lähinnä rutiinien ja elämän rajoittumisena.

”Tein sen, minkä moni muukin suomalai-
nen eli hankin itselleni koiran. Koiran numero 
kaksi. Olen myös remontoinut kotiani.”

Elovainio kertoo olevansa hyväosainen, 
joten korona-aika ei ole ollut hänelle mikään 
katastrofi.

”Hankalaa tämä on niille ihmisille, joilla 
resurssit muutenkin ovat heikot ja jotka eivät 
pääse kotoa ulos”, hän muistuttaa.

ELOVAINION mukaan erityisesti iäkkäät ihmi-
set ovat kärsineet korona-ajan yksinäisyydestä 
ja eristäytymisestä.

”Heillä aika käy vähiin eivätkä he pysty 
sukulaisiaan ja ystäviään näkemään. Eikä 
heille ole niin luonnollista käyttää erilaisia 
digitaalisia välineitä”, Elovainio kertoo.

Viime keväänä kaupunki laittoi pystyyn 
seurakuntien ja muiden toimijoiden kanssa yli 
70-vuotiaille keskustelu- ja asiointitukea tarjo-
avan Helsinki-apu-palvelun. Myös erilaiset jär-
jestöt ovat tarjonneet apua korona-aikana.

Myös nuoret ovat kärsineet korona-ajan 
eristäytymisestä ja nuorisotyössä onkin jalkau-
duttu nuorten pariin. Nuoria kohtaavaa työtä 

Korona-aika on tehnyt piikin yksinäisyystilastoihin. Psykologian professori 
Marko Elovainio toivoo, että kollektiivisesta havahtumisesta yksinäisyyteen 
jäisi jotain jäljelle, kun pandemia on ohi.

Aki Laurokari Miikka Pirinen

Professori
Marko Elovainio on Helsingin yliopiston 
psykologian professori. Hän on tutkinut 
esimerkiksi, miten yksinäisyys, sosiaaliset 
verkostot ja sosiaalinen tuki vaikuttavat 
psyykkiseen ja fyysiseen terveyteen sekä 
terveyspalveluiden käyttöön.

Elovainio harrastaa muun muassa van-
han puutalon remontointia. Hän tykkää 
tehdä käsillään ja pyrkii liikkumaan mah-
dollisimman paljon. 

on myös siirretty digitaalisille alustoille nuo-
risopalveluissa, kouluissa ja oppilaitoksissa. 
Henkilökuntaa on ollut tavattavissa esimer-
kiksi sosiaalisessa mediassa ja chatissa.

”Ollaan proaktiivisia eli ymmärretään, 
keille tämä on erityisen vaikeaa ja sitten kek-
sitään keinot, miten nämä ihmiset saadaan 
kiinni. Ymmärrettiin, että pitää reagoida”, 
Elovainio kommentoi toimia.

KORONA-AIKA on tehnyt yksinäisyystilastoi-
hin piikin. Siitä kertoo niin tuore Helsinki-
barometri kuin helmikuussa ilmestynyt 
Suomen Punaisen Ristin Taloustutkimuksella 
teettämä tutkimuskin, jonka mukaan lähes 
joka kolmas suomalainen kärsii yksinäisyy-
destä kun aiemmin yksinäisiä oli joka viides.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen viime 
joulukuussa julkaistun tutkimuksen mukaan 
yksinäisyyden kokeminen on korona-aikana 
lisääntynyt eniten Helsingissä. Noin 44 pro-
senttia helsinkiläisistä kertoi yksinäisyyden 
lisääntyneen, kun koko maassa vastaava luku 
oli 32 prosenttia. Elovainion mukaan tämä 
ei ole yllättävää ja THL:n tutkimuksen lukuja 
selittää rakennemuutos.

”Meillähän on yhteiskunnan rakennemuu-
tokseen liittyvä kaupungistuminen tapahtunut 
suhteellisen myöhään ja se edelleen jatkuu. 

Siinä sukulaisten verkostot ja sosiaaliset ver-
kostot nuorilla ihmisillä hajoavat. Jos ei pääse 
käymään synnyinseudullaan ja verkostoa ei 
uudella paikkakunnalla ole niin paljon, niin  
se tietysti näkyy.”

Kollektiivinen yksinäisyys voi olla myös 
suojaava tekijä, jos tuntee, että moni muukin 
on samassa asemassa.

Pahimmillaan pitkään jatkunut eristys ja 
yksinäisyys voivat johtaa esimerkiksi masen-
nusoireisiin ja mielenterveysongelmien pahe-
nemiseen. Syykin on selvä: ihminen kaipaa 
toisen ihmisen seuraan.

”Me tarvitsemme toista ihmistä ikään kuin 
peiliksi antamaan palautetta meidän ajatuk-
sistamme ja tunteistamme. Jos mahdollisuus 
tämänkaltaiseen vuorovaikutukseen menee 
pois pitkäksi aikaa, niin helposti asiat jäävät 
mieleen junnaamaan ja ongelmat kasvavat 
suuremmiksi kuin ne ovatkaan.”

ENNEN koronaa suomalaisten yksinäisyys on 
Elovainion mukaan ollut hiipivä ongelma, 
mutta se ei ole ollut mitenkään räjähtämässä 
käsiin. Hänen mukaansa on vaikea arvioida, 
mitä korona-ajan yksinäisyyspiikistä seuraa.

”Toivottavasti ihmiset heräisivät siihen, että 
sosiaalisia suhteita täytyy vaalia”, Elovainio 
toteaa.

”On ollut jonkinnäköistä kollektiivista 
havahtumista yksinäisen ihmisen tilanteeseen, 
koska yksinäisyys on koskettanut kaikkia aina-
kin jollakin tasolla. Luulen, että omakohtainen 
muistutus saattaa tehdä hyvää sille, että ihmi-
set alkavat ymmärtää, että kaikille tämä ei ole 
helppoa ja sosiaalisten suhteiden vaaliminen 
on tärkeää.”

Korona-aikana yksinäisyydestä on 
Elovainion mukaan alettu puhua enemmän. 
Optimistina Elovainio toivoo, että tästä havah-
tumisesta jäisi jotain jäljelle, kun pandemia on 
ohi, mutta ei usko sen muuttavan yhteiskun-
taa pysyvästi. 

”Muutama vuosi varmaan mennään niin, 
että näitä asioita mietitään vähän enemmän. 
Toivon, että yhteiskunta, kaupunki ja ihmiset 
ottaisivat tästä oppia, että tällaisia tilanteita 
voi tulla ja joudumme tämänkaltaisiin kriisei-
hin tulevaisuudessakin.”
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Stadin safkan johtaja Anni Heinälä 
kertoo, että ruokaa lähtee termi-
naalista arkipäivisin reilut  
parisataa laatikollista.

Terminaalista ei jaeta hävikkiruokaa suoraan asukkaille, vaan ruoka kulje-
tetaan yhteistyökumppaneille sellaisenaan tai aterioina tarjottavaksi.

Jokaisen saadun elintarvikkeen kunto tarkistetaan.

Hävikkiruoka 
käyttöön

Asukkaiden suihin päätyy Stadin safkan
avulla ruokaa, joka menisi muuten hukkaan. 

Tiina Kotka Kimmo Brandt

R
UOKA-APUA voidaan antaa nyt 
enemmän ja monipuolisemmin, 
kun Stadin safkaksi nimetty toi-
minta hoitaa hävikkiruoan lah-
joittajilta jakelijoille. Toimintaa 
ylläpitävät Helsingin kaupunki ja 

Helsingin seurakuntayhtymä.
Tapulikaupungissa olevaan hävikkiruoka-

terminaaliin noudetaan poistoon meneviä 
elintarvikkeita kaupoista, tukuista ja valmis-
tajilta. Lahjoittajia on nelisenkymmentä, ja 
saman verran on vastaanottajia, joille tuotteet 
kuljetetaan tarkastuksen jälkeen. Tarvittaessa 
osa tuotteista varastoidaan. 

Terminaalista ei jaeta ruokaa suoraan asuk-
kaille, vaan ruoka kuljetetaan esimerkiksi seu-
rakunnille, kaupungin asukastaloihin ja yhdis-
tyksiin. Syötävää päätyy asukkaille noin 2 500 
kassillisen tai aterian verran viikossa, kertoo 
Stadin safkan johtaja Anni Heinälä.

”Apu on tarkoitettu akuuttiin hätään tai 
tilanteeseen, jossa yhteiskunnan tuki ei syystä 
tai toisesta riitä. Apua saa anonyymisti. Toi-
saalta monille ruoan hakeminen ja yhteisruo-
kailu voivat olla tärkeitä tilanteita tavata toi-
sia ja viettää aikaa. Sosiaaliohjaajamme käyvät 
juttelemassa ihmisten kanssa ja auttamassa 
heitä löytämään tarvitsemiaan palveluja.”

TERMINAALISTA lähtee jakelijoille ruokaa arki-
päivisin reilut parisataa laatikollista. 

”Esimerkiksi mandariinipussissa saattaa 
olla vain yksi pilaantunut hedelmä, mutta 
kauppa ei pysty myymään loppuja irtomyyn-
nissä. Me voimme jakaa hyvät hedelmät. 
Käymme läpi jokaisen elintarvikkeen 
ja pidämme muutenkin huolta 
elintarviketurvallisuudesta kyl-
mätiloja ja kuljetuskalustoa 
myöten.”

Toiminnan taustalla 
ovat myös ekologiset syyt. 
Hävikki- ja ylijäämäruoan 
hyödyntäminen kuuluu Hel-
singin jakamis- ja kiertotalou-
den edistämisen tavoitteisiin ja 
pyrkimykseen saada Helsinki hiili-
neutraaliksi vuoteen 2035 mennessä.

”Hävikkiruoan syöminen on jo itsessään 
ekoteko, mutta keskitetyllä jakelulla ja varas-
toinnilla myös vähennetään päästöjä ja ilmas-
tovaikutuksia”, Heinälä toteaa.

 
USEAT ruoka-avun jakelijat tarjoavat muuta-
kin tukea kuin ruokaa, ja juuri sille työlle Sta-
din safka haluaa vapauttaa aikaa hoitamalla 
kuljetukset ja lajittelun. Auttajien on myös hel-

pompi toimia, kun ruoka varastoidaan ja toi-
mitetaan niille jakelupäivien mukaan eivätkä 
ne itse tarvitse isoja varastotiloja.

”Yhteistyökumppanit pystyvät tällöin aut-
tamaan asukkaita monipuolisemmin ympäri 

kaupunkia. Kun asukas saa apua läheltä, 
ei kulu aikaa, rahaa ja voimia mat-

koihin, ja tartuntavaarakin vähe-
nee. Jakelijat pitävät huolta 

kulloistenkin turvaohjeiden 
noudattamisesta. Korona- 
aikana on pitänyt välillä kes-
kittyä vain ruokakassien ja 
-annosten jakeluun take away 
-periaatteella.”

YKSI Stadin safkan rooli on 
tutustuttaa ruoka-avun antajia toi-

siinsa ja auttaa niitä tekemään yhteis-
työtä. Lisäksi se välittää tietoa elintarviketur-
vallisuudesta lähtien.

Ruokatoimijoiden yhteistyötä alettiin viri-
tellä vuonna 2018 ruoka-avun kehittämispro-
jektissa, josta kehittyi Stadin safka. Toiminta 
vakinaistettiin tämän vuoden alussa. Mukana 
on 5 työntekijää kaupungilta ja 2 seurakun-
nalta. Lisäksi varasto- ja kuljetustöissä on noin 
10 henkilöä pääasiassa palkkatuella.

TARVITSETKO 
RUOKA-APUA?

Katso lähimmät paikat:  
ruoka-apu.fi.

Hävikki- ja ylijäämäruoan 
hyödyntäminen kuuluu 

Helsingin kaupungin 
jakamis- ja kiertotalouden 
edistämisen tavoitteisiin.

JAKAMIS- JA KIERTO
TA

LO
US
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Uusia polkuja  
Helsingin  
työllisyyteen

Koronapandemia on kurittanut pal-
velualaa poikkeuksellisen kovalla 
kädellä Helsingissä, ja tilanne on 
heijastunut myös kaupungin työttö-

myyslukuihin. Etenkin nuorten työllisyystilanne 
 on heikentynyt muita enemmän. 

Helsingin kaupungin maahanmuutto-  
ja työllisyysasioiden johtaja Ilkka Haahtela 
huomauttaa, että työllisyystilannetta pyrittiin 
ratkomaan kuntatasolla jo ennen pandemiaa. 
Nyt työllä on entistä suurempi merkitys.

”Työttömyyden syyt ovat yhä moninaisem-
pia. Taustalla voi olla niin osaamisen puutetta, 
työ- ja toimintakykyyn liittyviä haasteita tai 
verkostojen puutetta. Myös työmarkkinat ovat 
muuttuneet ja muuttuvat jatkossa yhä enem-
män ja nopeammin”, Haahtela taustoittaa.

Haahtela huomauttaa, että työllisyyspal-
velujen uuden mallin tavoitteena on ennen 
kaikkea etsiä työllisyystilanteeseen ratkaisuja 
ja poistaa esteitä.

”Työllisyyspalveluja on tärkeä pilotoida 
rohkeasti, ja meillä on isona kaupunkina sii-
hen hyvät eväät. Emme halua tuottaa kaikkia 
palveluja itse, vaan hyödyntää valtavan kirjon 
erilaisia palveluja. Kuntakokeilussa hyödyn-
netään vahvasti myös dataa ja tiedolla johta-
mista. Sekin auttaa meitä toimimaan entistä 
ketterämmin”, Haahtela lisää.

→ Katso videona Ilkan pidempi  
 haastattelu Helsinki-kanavalta,  
 osoitessa helsinkikanava.fi:

Tekstit Pi Mäkilä | Kuvat Lauri Rotko ja Helsingin kaupunki

Työllisyyden kuntakokeilu 

kuulostaa kankealle, mutta pelko ja 

ennakkoluulot pois! Käytännössä 

kokeilu antaa Helsingille 

aivan uusia mahdollisuuksia 

parantaa erityisesti nuorten ja 

maahanmuuttajien työllisyyttä. 
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Ilkka Haatela uskoo, että tiedolla 
johtaminen auttaa työllisyyspalveluita 

toimimaan entistä ketterämmin.



Työkokeilusta  
uudelle uralle
Parhaimmillaan työllisyyspalvelujen avulla  
voi saada kokonaan uuden ammatin. Lapista  
Helsinkiin muutamia vuosia sitten muuttanut  
Heidi Hämäläinen päätyi työllisyyspalvelujen  
kautta päiväkotiin työkokeiluun. 

”Opiskelin aiemmin leipuri-kondiittoriksi, mutta 
 jouduin jäämään käden rasitusperäisen vamman 
takia pitkälle sairauslomalle. Sairaus lomat seurasi-
vat toisiaan, ja lopulta kävi selväksi, etten voi enää 
palata työhöni. TE-toimiston kautta pääsin tapaa-
maan uraohjaajaa. Hänen avullaan minulle järjestyi 
työkokeilupaikka”, Hämäläinen kertoo.

Työkokeilu päiväkodissa sovittiin ensin kol-
meksi kuukaudeksi. Koska ala varhaiskasvatuksen 
parissa tuntui omalta, työkokeilun aikaa  piden-
nettiin kuuteen kuukauteen. Sen jälkeen Hämäläi-
sen on tarkoitus hakea oppisopimuskoulutukseen 
päiväkotiin.

”Oli hyvä, että pääsin henkilökohtaiseen oh-
jaukseen. Yllätyin siitä, että prosessi oli lopulta 
niin helppo ja nopea. Toivon, että tällaisia helpos ti 
lähestyttäviä polkuja olisi enemmänkin tarjolla 
työttömille nuorille.”

Palvelua omalla  
äidinkielellä
Työllisyyspalvelujen asiakkaille on tärkeää, että 
he saavat palveluita omalla äidinkielellään. 
Sama on huomattu myös Helsingin työllisyy-
denhoidon koordinoimassa Women to Work 
-hankkeessa (2019–2021).

”Olemme palvelleet työnhakija-asiakkaitamme 
suomen, ruotsin ja englannin lisäksi venäjäksi, 
somaliksi ja arabiaksi. Selkosuomen käyttö 
on myös tärkeää. Lisäksi olemme pystyneet 
tukemaan ostopalveluilla sellaisia tarpeita, joita 
emme ole aiemmin voineet ottaa huomioon”, 

kertoo projektisuunnittelija Tanja Namrood.
Hän muistuttaa, että keskeistä on ymmärtää 

asiakkaan kokonaistilanne.
”Kuntakokeilun myötä pystymme panosta-

maan niin omakielisyyteen kuin intensiiviseen 
ohjaustyyliinkin. Työllisyyden esteenä voi  
olla esimerkiksi jokin terveysasia, joka tulee 
oma kielisen ohjauksen avulla selkeästi esille. 
Tällöin voimme auttaa sen ratkomisessa 
ja polku kohti työllistymistä voi aueta”, 
Namrood kertoo. 

”Uraohjaaja 
auttoi 

löytämään 
aivan uusia 

vaihtoehtoja.” 

Heidin lapsuudenhaave leipurin urasta 
kariutui pian valmistumisen jälkeen. 

Työllisyyspalvelujen kautta löytyi uusi 
polku toiselle alalle.

Katso video Heidin  
tarinasta ja tulevaisuuden  

haaveista Helsinki-kanavalta,  
osoitteesta helsinkikanava.fi





Isommin ja enemmän 
resursseja

Kuntakokeilu
Työllisyyden kuntakokeilussa vastuu 
työvoimapalvelujen tarjoamisesta on 
siirretty työ- ja elinkeinoministeriöltä 
kunnille. Kokeilukunnat vastaavat osin  
alueensa työ- ja elinkeinopalvelujen 
(TE-palvelut) tarjoamisesta. 

Kokeiluihin ohjataan ne työttömät ja 
työvoimapalveluissa olevat työnhakijat, 
jotka eivät ole oikeutettuja ansiopäi-
värahaan. Lisäksi kohderyhmään 
kuuluvat kaikki alle 30-vuotiaat työn-
hakijat sekä maahanmuuttajat ja vie-
raskieliset, jotka ovat joko työttömänä 
tai työvoimapalvelujen piirissä.

Maaliskuussa 2021 käynnistyneet työllisyyden 
kuntakokeilut tehostavat työnhakijoiden palve-
luvalikoimaa ja asiakaskokemusta. Kokeilussa on 
mukana 125 kuntaa. Kuntakokeilut mahdollistavat 
vahvemman yhteistyön yrityskentän, oppilaitosten 
sekä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa, jotta 
työttömien työnhakijoiden työllistymisen esteitä 
voidaan purkaa. 

”Muutoksen myötä Helsingin kaupungille 
siirtyi TE-toimistosta noin 250 työllisyydenhoidon 
ammattilaista sekä toimitiloja Itäkeskuksesta ja 
Pasilasta. Helsingissä on pääkaupunkina suuret 
asiakasvolyymit ja siksi se on hieman erilaisessa 
asemassa kuin muut kaupungit. TE-palveluista 
kaupungille siirtyvien 50 000 työnhakijan joukos-
ta noin 40 prosenttia on maahan muuttaneita”, 
palvelu esihenkilö Heidi Lehtovaara sanoo.

Työllisyyden kuntakokeilu avaa uusia ja te-
hokkaampia väyliä työllistymiseen myös maahan 
muuttaneille.

Auttamista yhteisvoimin 
ja monialaisesti 
Työhön kuntouttavien palvelujen Nuorten tiimi 
palvelee monien eri palvelujen tarpeessa olevia 
alle 30-vuotiaita nuoria. Palveluesihenkilö  
Kristiina Ahon mukaan tiimin perusperiaatteena 
on auttaa nuoria kokonaisvaltaisesti eteenpäin 
elämässä, joko töihin tai opintojen pariin.

”Meillä tulee jatkossakin olemaan laaja- 
alaista osaamista. Mukana on sosiaalityöntekijöitä,  
sosionomiasiantuntijoita AMK-koulutuksella, 

”Lähes 70 prosenttia naisista muuttaa Suomeen 
perhesyistä, jolloin koulutus- tai työpaikkaa, saati 
sosiaalisia ja ammatillisia verkostoja ei usein ole 
valmiina.”

TE-toimistosta siirtyneitä asiantuntijoita eri taus-
toilla sekä esimerkiksi ammatinvalintakysymyksiin 
erikoistuneita psykologeja”, Aho kertoo.

 Mukana tiimissä on myös muun muassa Kelan 
työkykyneuvojia, opinto-ohjaaja, terveydenhoita-
jien palveluja sekä yrityskoordinaattori.

”Tällaisen toimintamallin ja kokoonpanon avul-
la pystymme saamaan nuoren tilannetta ja asioita 
oikeasti eteenpäin.”

Pasila, 
Ratapihantie 7

Itäkeskus,
Asiakkaankatu 3

Ohjaamo, Kamppi
Fredrikinkatu 48

Lisätietoa meiltä
www.tyollisyyspalvelut.hel.fi
Ajantasaisimman tiedon ja aukioloajat 
löydät aina nettisivuiltamme.

Apua puhelimitse
ma–pe klo 9.00–16.15
Henkilöasiakkaan puhelinpalvelu:
suomeksi 0295 025 500
på svenska 0295 025 510
in English 0295 020 713
на русском языке 0295 020 715



L ÄHTEET:  YMPÄRISTÖTARKASTAJA RAIMO PAKARINEN KAUP UNKIYMPÄRISTÖN TOIMIAL ALTA, LINTUPORT TI.COM, WIKIPEDIA

L ASTEN JA NUORTEN SIVUN ON TOIMIT TANUT TI INA KOTKA

Oikeat vastaukset: 1 b, 2 c, 3 b, 4 c, 5 b, 6 a
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Töyhtöhyyppä
JOS KUULET luonnossa naukauksia, äänessä 
saattaa olla kissan sijaan töyhtöhyyppä. 
Varhaisena muuttolintuna se palaa näihin aikoi-
hin. Nimensä tämä naakan kokoinen kahlaaja on 
saanut päässään harittavasta töyhdöstä. Kaukaa 
hyyppä voi näyttää mustavalkoiselta, mutta sel-
käpuolessa on vihreän sekä punaisen metallin-
hohdetta ja alaperä on vaaleanruskea.

TÖYHTÖHYYPPÄ lentää heittelehtivästi. 
Soidinaikanaan se tekee huimia taitolentoesityk-
siä reviirillään. Helsingissä töyhtöhyypän näkee 

todennäköisimmin 
Viikissä. Koko kau-
pungissa pesii 60–70 
paria pääasiassa vil-
jellyillä pelloilla. Naaras 
munii huhtikuussa, ja 
myös koiras osallistuu 
hautomiseen. Poikaset etsi-
vät pienestä alkaen itse ravintonsa, johon kuu-
luu hyönteisiä, matoja ja muita pieniä selkä-
rangattomia. Kesällä alkava syysmuutto jatkuu 
loka-marraskuuhun. 

STADIN ELÄIN

Muksujen 
kanssa 
menoksi

NUORILLA on monia vaikutus-
mahdollisuuksia Helsingissä. 
Yksi keskeisimmistä on Helsingin 
nuorisoneuvosto, joka tuo nuor-
ten mielipiteitä ja näkökulmia 
kunnalliseen päätöksentekoon. 
Neuvostoon kuuluu 30 vaaleilla 
valittua 13–17-vuotiasta. 

Nuorisoneuvosto tapaa sään-
nöllisesti kaupungin pormesta-
ristoa ja toimialojen johtoryhmiä. 
Lisäksi neuvostolla on läsnäolo- 
ja puheoikeus toimialojen lauta-
kuntien kokouksissa. Neuvosto 
tuo kaupunginvaltuustoon nuor-
ten aloitteita pari kertaa vuo-
dessa ja vastaa lausuntopyyntöi-
hin sekä tekee oma-aloitteisesti 
kannanottoja. 

NEUVOSTON puheenjohtaja 
Katja Legeza kertoo työn suju-
neen korona-ajasta huolimatta.

”Yhteistyö on onnistunut päät-
täjien kanssa, ja neuvosto on voi-
nut osallistaa muita nuoria pää-
töksentekoon kyselyiden avulla. 
Toivon meidän vielä pääsevän 
vierailulle etänä tai paikan päälle 
moneen oppilaitokseen. Haluan 
nuorten tietävän, että olemme 
heitä varten.”

 

Legeza haluaa niin nuorten 
kuin muidenkin tajuavan, että 
suuri osa kaupungin päätöksen-
teosta koskee nuoriakin, ja siksi 
heitä on tärkeää kuunnella.

”Esimerkiksi asemakaava-
muutos voi kuulostaa kaukaiselta 
asialta, mutta sen mukaisesti 
alueille tehdyt muutokset koske-
vat todennäköisesti nuoria yhtä 
lailla kuin aikuisiakin.”

Neuvosto aikoo muun muassa 
ajaa ilmastonmuutoksen hillin-
tää ja nuorten hyvinvoinnin kehit-
tämistä.

NUORET ideoivat ja neuvottelevat 
uudistuksia myös oman osallis-
tuvan budjetointinsa eli 150 000 
euron suuruisen RuutiBudjetin 
avulla. Viime vuonna mukana 
oli lähes 10 000 nuorta. Nuoret 
voivat vaikuttaa myös kaupun-
gin osallistuvan budjetoinnin 
OmaStadin avulla hankkeisiin,  
joihin varataan vuosittain noin 
4,4 miljoonaa euroa. Muita vaiku-
tuskanavia ovat esimerkiksi kau-
pungin palautejärjestelmä, Kerro 
kantasi -palvelu ja Palvelukartta.

 → Lisätietoa: ruutibudjetti.hel.fi, 
omastadi.hel.fi, kerrokantasi.fi,  

palvelukartta.hel.fi, hel.fi/palaute

Nuorten toiveet esiin

Leikkimään! 
Valtakunnallisella leikin teema-
viikolla 19.–25.4. kannustetaan 
kaikkia nauttimaan leikin ilosta 
varsinkin luonnossa. 

 → Leikkivinkkejä: leikkipankki.fi.
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1. Missä on Helsingin  
korkein pulkkamäki?
a) Kaivopuistossa
b) Malminkartanon täyttömäellä
c) Tuorinniemen kalliolla

2. Kuinka monta kaupungin- 
valtuutettua on Helsingin 
kaupunginvaltuustossa?
a) 40
b) 60
c) 85

3. Mikä on Korkeasaaressa  
elävä huulipekari?
a) pusukala
b) sorkkaeläin
c) sammakko

4. Mitä tarkoittaa stadin  
slangin sana skrivaa?
a) luistelee
b) juoksee
c) kirjoittaa

5. Missä on poltettu 
pääsiäiskokkoja?
a) Halkolaiturilla
b) Seurasaaressa
c) Torkkelinmäellä

6. Montako prosenttia helsinki-
läisistä on alle 18-vuotiaita?
a) 17
b) 25
c) 32

Pieni  
Helsinki-visa
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1. Seikkaile Helsingissä
HelsinkiSeikkailu-pelit on 

sijoitettu eri puolille Helsinkiä 
karttapohjille. Esimerkiksi 
Lintukaverit ovat kadoksissa 
Herttoniemenrannassa, Hilun 
ja Vitkuttimen vlogi sijoittuu 
Lauttasaareen ja Kadonneita lyh-
dynkantajia etsitään Töölönlahden 
maisemissa.

 → helsinkiliikkuu.fi  
 Liikkumismahdollisuuksia  

pienille lapsille

2. Koko perhe taiteilemaan
Virtuaalisessa Annantalossa 

on niin paljon tekemistä, että aika 
ei käy pitkäksi. Esimerkiksi sivuilta 
ladattavan Tehdään taidejuttuja 
-kirjasen pdf:stä löytyy sata sivua 
vinkkejä. Annantalon etäosallista-
vaa toimintaa esitellään kotisivu-
jen lisäksi Annantalon YouTube-, 
Facebook- ja Instagram-kanavilla.

 → annantalo.fi/fi/ 
virtuaalinenannantalo

3.     Mummolaan ja  
 vanhaan kouluun

Kaupunginmuseon Lasten kau-
punkiin ja sen Mummolaan sekä 
vanhan ajan kouluun pääsee  
korona-aikanakin kaupungin- 
museon videosarjan avulla.

 → helsinginkaupunginmuseo.fi/ 
nayttelyt/lasten-kaupunki

4. Roolipelejä etänä
Oodin Oneshot-roolipeli- 

kerhossa etäpelataan kertaluon-
teisia yhden illan tarinoita aina 
parittomien viikkojen keskiviik-
koina kello 17.  Kerho on suunnattu 
yläkouluikäisille ja sitä vanhem-
mille, aiempaa kokemusta rooli- 
peleistä ei tarvita.

 → helmet.fi/roolipelikerho

5. Ilmastolukupiiri
Nuorten ilmastoluku-

piiri haastaa lukemaan ja kes-
kustelemaan ilmastokriisistä. 
Ensimmäiseksi käsitellään Emmi 
Itärannan Teemestarin kirjaa. 
Lukupiiri kokoontuu Teamsissa 
29.3. kello 18, ilmoittaudu vii-
meistään paria tuntia ennen. 
Tiedustelut ja ilmoittautuminen:

 → liisa.uimonen@hel.fi 

Nuorisoneuvoston puheenjohtajana toimii Katja Legeza, ensim-
mäisenä varapuheenjohtajana Inka Karlsson (vas.) ja toisena 

varapuheenjohtajana August Kiattrakoolchai (oik.).

19Lasten ja nuorten sivu



 Oulunkylä sai raideliikenteen pysäkin vuonna 1873 ja aseman vuonna 1881. 
Nykyinen asemarakennus vuodelta 1919 ei ole enää asemakäytössä.

Raiteiden kasvattama
Oulunkylän kasvua maalaiskylästä huvilayhdyskunnaksi ja kaupunginosaksi 
ovat vauhdittaneet raiteet. Tulevaisuudessa liikennöi Raide-Jokerikin. 

Kirsi Hasu 

R
UNSAAT sata vuotta sitten venä-
läiset upseerit ja varakkaat hel-
sinkiläiset nauttivat vesihoidoista 
Oulunkylän kylpylässä ja juhlivat 
Seurahuoneella. Juna toi Oulun-
kylään myös V.I. Leninin, jo-

ka piileskeli pari viikkoa Havulinna-nimisessä 
pensionaatissa vuonna 1907.

Virkamiehet muuttivat perheineen kaunii-
siin huviloihin viettämään kesää. Oulunky-
lään oli helppoa ja edullista rakentaa, koska 
alueella ei ollut asemakaavaa. Hyvä junayhteys 
houkutteli myös pysyviä asukkaita.

Helsingin maalaiskunnasta irrottautunut 
Oulunkylä–Åggelbyn kunta ehti olla itsenäinen 
vain vuodet 1921–1945, sillä Oulunkylästä tuli 
suuren alueliitoksen myötä vuonna 1946 osa 
Helsingin kaupunkia. Helsinki oli jo vuonna 
1908 ostanut Oulunkylän kartanon maat ja 
omisti vuonna 1932 kaksi kolmasosaa Oulun-
kylän maa-alasta.

Nykyinen Oulunkylä on rakennettu suu-
relta osin vuoden 1953 asemakaavan mukaan. 
1960-luvulta alkaen alueelle nousi kiihtyvään 
tahtiin sekä asuntoja että teollisuus- ja liiketi-
loja. Aseman keskeinen merkitys väheni, kun 
monet kaupalliset ja kunnalliset palvelut sijoi-

tettiin 1980-90-luvuilla pääkatujen risteykseen. 
Kaupunginosaan kuuluvat nykyään Mau-

nula, Maunulanpuisto, Metsälä, Patola, Pirk-
kola, Veräjälaakso ja Veräjämäki. Oulunkylä on 
tunnettu hyvistä liikunta- ja virkistysmahdol-
lisuuksistaan, kuten Vantaanjoen ulkoilurei-
teistä, Pikkukosken uimarannasta, Pirkkolan 
liikuntapuistosta sekä Helsingin ensimmäi-
sestä tekojääradasta. 

OULUNKYLÄN vanhimmassa talossa Kantaky-
läntiellä asuva Raimo Lång arvostaa alueen 
pitkää historiaa ja upeita luontokohteita esi-
merkiksi Vantaanjoen varrella. Erityisen ihas-
tunut hän on Pakilan Lastenpaikan takana 
kasvavaan vanhaan metsään, jossa elää liito- 
oravia.

Lång perheineen osti melko huonokuntoi-
sen, 1790-luvulta peräisin olevan, Månsaksen 
tilan päärakennuksen 1990-luvulla, ja he ovat 
kunnostaneet sitä huone kerrallaan. Raimon 
isovanhemmat olivat asuneet talossa 1900-
luvun alussa. Myöhemmin talossa eli tunnettu 
näyttelijä Nanny Westerlund-Serlachius 
lähes 40 vuotta.

”Isäni kertoi, että Tapio Rautavaara vie-
raili nuorena usein tässä talossa 1920-luvulla, 

koska hän tunsi isoäitini. Alue oli silloin hyvin 
ruotsinkielistä, isoisänikin oli Ruotsin kan-
salainen, joka asui ja teki töitä molemmissa 
maissa”, kertoo Lång.

Oulunkylässä yli 40 vuotta asunut Leena 
Seitola arvostaa myös Oulunkylän luontoa, 
mutta erityisesti alueen loistavaa sijaintia juna-
radan ja poikittaisliikenteen solmukohdassa.

”Tällä hetkellä Raide-Jokerin rakentaminen 
ja täydennysrakentaminen ovat myllertäneet 
seutua, mutta muutaman vuoden päästä kai-
ken pitäisi olla valmista”, toteaa Seitola.

Oulunkylä viettää tänä vuonna 100-vuotis-
juhliaan. Oulunkylä-seuran johtokunnan jäsen 
Marja Markko kertoo, että Seurahuoneella 
aiotaan järjestää syyskuussa kyläjuhlat, mikäli 
koronatilanne sen sallii. Suunnitteilla on sekä 
musiikkiesityksiä että musiikin tekemistä, 
kuten esimerkiksi bändipajoja ja biisikilpailu. 
Luvassa on myös luentoja alueen historiasta ja 
luontokohteista.

”Musiikki liittyy olennaisesti Oulunkylään. 
Seurahuoneella toimi 10 vuotta Pop & Jazz 
musiikkiopisto, ja alueella asuu useita muusi-
koita. Ja asuihan tunnettu laulaja, filmitähti ja 
olympiavoittaja Tapio Rautavaarakin täällä”, 
kertoo Markko.

L ÄHTEET:  ANJA KERVANTO NEVANLINNA: OULUNKYL Ä ÅGGELBY. VANHAN HUVIL AKAUP UNGIN AIKAKERROSTUMAT; MAUNU HARMO: OULUNKYL Ä – ÅGGELBY. VIHREÄ IDYLLI ; 

LEENA ROSSI:  VILJELYSKYL Ä – HUVIL AYHDYSKUNTA – ESIKAUP UNKI – KAUP UNGINOSA. AGRICOL AVERKKO.FI ;  KAUP UNGINOSAPOLUT;  OULUNKYL Ä-SEURA; WIKIPEDIA

Oulunkylän vanhimman talon pihalla kasvaa kuusi, jonka Risto Ryti istutti Nanny Westerlund-Serlachiuksen 
puolison Jarlin 50-vuotisjuhlan kunniaksi. Gerda Ryti oli Jarlin sisar.

Pikkukosken uimaranta 1970-luvulla, 
taustalla näkyy Pirunkallio. 
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Kaupungin vuonna 1979 ostama Seurahuone on nyt 
asukastila. Vuosina 1985–1995 rakennuksessa toimi 
Oulunkylän Pop & Jazz musiikkiopisto.
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K
AUPUNKI pitää ikäihmisten liik-
kumista ja liikkeelle lähtöä niin 
tärkeänä, että se on kirjattu 
tämän vuoden talousarviotavoit-
teeksi. Senioreiden hyvinvoinnin 
vahvistamisesta ja toimintakyvyn 

parantamisesta liikkumisen avulla on raportoi-
tava säännöllisesti kaupunginvaltuustolle.

Kaupunki on myös halunnut selvittää, mikä 
estää liikkeelle lähtemistä. 

Kaupungin liikkumisohjelman projektipääl-
likkö Minna Paajanen kertoo, että jarruna voi 
olla esimerkiksi liukas katu, levähdyspaikan 
tai kaverin puute, toimintakyvyn aleneminen 
tai se, ettei tietoa palveluista löydetä. Näitä jar-
ruja poistetaan nyt yksi kerrallaan.

”Edelleen elää vahvana mielikuva, kuinka 
liikkumattomuus ratkeaa liikunnalla: men-
nään kuntosalille tai lenkkeilemään. Niin tär-
keitä kuin ne ovatkin, todellisuudessa liikku-
minen on paljon muuta kuin harrastus. Se on 
myös arkisia askareita, vaikka siivoamista tai 
rappusten nousua.”

Paajasen mielestä on tärkeää, että nyt sano-

taan ääneen, kuinka tärkeää ikääntyneiden 
liikkuminen ja liikkeelle lähteminen ovat.  
Se kertoo samalla arvostuksesta: haluamme, 
että teidän elämänne on toimintakyvyn säi-
lyessä hyvää, itsenäistä ja kokemuksia täynnä.

 
IKÄÄNTYMISESTÄ valmistuu koko ajan lisää 
tutkimustietoa, ja sitä tarkastellaan ris-
tiin kaupungin palveluista saatavan tiedon 
kanssa. Erityissuunnittelija Tarja Saarinen 
kaupungin sosiaali- ja terveystoimialalta ker-
too, että tiedoista ja asiantuntemuksesta oli 
hyötyä jo pandemian alussa viime keväänä, 
kun heräsi huoli ikääntyvien toimintakyvyn 
heikkenemisestä.

”Kotihoidossa oltiin arjen liikkumisen edis-
tämisessä monia muita palveluja valmiimpia 
liikkumissopimuksen ansiosta, ja sen käyttöä 
on ryhdytty järjestelmällisemmin vahvista-
maan muissakin soten palveluissa. Lisäksi digi-
taalisia palveluja ja viestintää vahvistetaan.”

Liikkumissopimus on yksilöllinen suun-
nitelma omien voimavarojen ylläpitämiseksi 
ja parantamiseksi. Sopimus suunnitellaan 
yhdessä asiakkaan kanssa. 

 
IKÄIHMISTEN toimintakyvyn ylläpito on myös 
työväenopiston työtä. Vaikka ikäihmisten liik-

keelle houkuttelu on koulutuspäällikkö Jonna 
Martikaiselle tuttu juttu, on kaupungin 
tavoite lisätä liikkumista vielä terävöittänyt 
toimintaa. 

Liikkumisen kurssien kuvauksiin on nyt lii-
tetty tietoa vaatimus- ja kuormittavuustasosta 
asteikolla 1–3. Esimerkiksi tanssista kiinnostu-
nut voi miettiä, aloittaako helpoimmista kurs-
seista vai meneekö saman tien kovempikun-
toisten taitajien joukkoon.

Toiveita kuunnellaan tarkkaan, ja tarjontaa 
on jo aiemmin laajennettu joukkuepeleihin ja 
ulkoliikuntaan.

”Yksi tuoreista kurssi-ideoista on seniorilta 
saamamme polkupyöräilyn opetuksen perus-
kurssi. Se oli aika yllättävä, mutta meillä nyt 
harkinnassa.”

 
PYÖRÄILYLIIKENTEEN koordinaattori Oskari 
Kaupinmäki suosittelee lämpimästi pyöräilyä 
ikääntyneillekin. Kaupungin pyöräilyverkos-
toa kehitetään kaiken aikaa.

”Pyöräillessä toiminta-alue laajenee. Ikä- 
ihmisen liikkumisen säde on kävellen alle kilo-
metrin, mutta pyörällä jo 3–5 kilometriä. 

Tavoitteena on, että Helsingistä tulee kaike-
nikäisten ja -kykyisten ympärivuotinen pyöräi-
lykaupunki.”

Kaupunki haluaa tukea 
iäkkäiden toimintakykyä,  
sillä se ylläpitää elämänlaatua 
ja omanarvontuntoa.

Jarrut pois ikä ihmisten 
liikkumiselta
Senioreita kannustetaan liikkumaan ja muistutellaan,
että arkinen puuhastelukin on tärkeää, 
kuten rappusten nouseminen, 
lemmikin ulkoiluttaminen 
ja siivoaminen. 

Kirsi Riipinen   
 Jussi Hellsten/Helsinki Marketing
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KOMMUNALVAL I SOMMAR

Kommunalvalet, då stadsborna väljer in 85 ledamöter i Helsingfors stads-
fullmäktige, har skjutits fram med anledning av pandemin. Valet skulle ha 
hållits 18.4 men är nu flyttat till 13.6. Förhandsröstningen pågår 26.5.–8.6. 
Alla röstberättigade får som vanligt en röstsedel som skickas hem.

Stadsfullmäktige väljs vart fjärde år och är den instans som fattar 
många och viktiga beslut som gäller staden och dess invånare. Stadsfull-
mäktige väljer också borgmästare jämte fyra biträdande borgmästare. 

Mer information finns på hel.fi/vaalit  Svenska.

”Kurs på distans 
fungerar fint”

Nina Weckström   Leif  Weckström

Inte är det som att stöka tillsammans i köket på Arbis men
matlagningen fungerar fint på distans. Så säger Utti och Ludde
Ant-Wuorinen, två av många som nu går på kurs hemma.

A
RBIS har i likhet med andra aktö-
rer anpassat sig till en ny vardag 
i enlighet med pandemin. Res-
triktioner har lett till ny praxis  
inom många verksamheter och 
Arbis, som inte har haft möjlig-

het att hålla dörrarna öppna, har gått inför att 
strömma, det vill säga undervisa på distans.

”I en fortlöpande process att lära oss arbeta 
på nytt sätt har vi satt upp kurser på distans. 
Det har skett genom försök och misstag. I fråga 
om till exempel språk, data och IT har omställ-
ningen varit okomplicerad för man sitter i klass-
rum på samma sätt som hemma vid en dator 
men visst saknar alla möjligheten till spon-
tana kommentarer”, säger rektor för Arbis, Moa 
Thors som själv går på yogan.

NÄR det gäller några av de mest populära sek-
torerna, matlagning och motion, har omställ-
ningen förutsatt flexibilitet men både lärare och 
kursdeltagare har omfamnat kurser på distans, 
och aktiviteterna är livliga.

”Vi saknar umgänget i köket på Dagmarsga-
tan. En viktig aspekt på Arbis är att träffa andra 
men i det här läget fungerar det fint att träf-
fas kring kastruller och slevar hemma i köket. 
Det glada pladdret kring matlagningen uteblir 
men det är inget fel på stämningen på distans 
och maten blir lika god”, säger Utti och Ludde 
Ant-Wuorinen som har gått på olika kurser 
sedan de gick i pension för fem sex år sedan. 
I vår har de lagat mat tillsammans i seniormix 
samtidigt som Ludde Ant-Wuorinen dessutom 
har gått på både gubbröra och oljemålning.  

PÅ ARBIS berättar Ghita Henriksson, plane-
ringsansvarig för hushåll, att man tillämpar re-
cept som innehåller färre ingredienser och går 
att tillreda i ett hemmakök som kanske saknar 
olika redskap och manicker.

”Jag skickar recept och inköpslista i god tid 
och så sammanstrålar vi vid datorn enligt vanligt 
schema. Här i undervisningsköket har vi lärt oss 
att undvika skrammel och ha rätt fokus i kame-
ran, men visst är det annorlunda. Annorlunda är 

förstås också att vi inte begränsar antalet kurs-
deltagare där hemma”, säger Henriksson.

Inom motion, hälsa och välbefinnande ström-
mas hela 60 olika kurser varje vecka så ”motio-
närerna” inom Arbis ligger inte på latsidan. 
Birgitta Lindberg, som är planeringsansva-
rig, strömmar gymnastiken från den öde salen 
på Arbis medan kursdeltagarna stretchar och 
studsar framför datorn hemma på vardags-
rumsmattan.

”Det är naturligtvis en annan sak att gym-
nastisera hemma men ändå ett bättre alterna-
tiv än att helt låta bli. Jag uppmuntrar att ställa 
frågor, röra på sig enligt egen kondition och för-
söker variera rörelserna så att alla hänger med. 
Men jag saknar mina elever och längtar till nästa 
läsår då vi förhoppningsvis har återgått till det 
normala”, säger hon.

Arbis strömmar också både författarsamtal 
och onsdagsföreläsningar, och har beredskap 
att öppna på nytt sent i vår och hålla kurser som 
går in i juni, men allt är beroende av pandemin.

 → Aktuell info finns på hel.fi/arbis

Ludde och Utti 
Ant-Wuorinen är 
Arbis trogna, och 
i väntan på att 
åter få komma in 
i huset går de på 
kurs i oljemålning 
och matlagning.
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HÄR KAN DU PÅVERKA

OmaStadi är den digitala plattformen där du kan påverka genomförandet av olika projekt  
som stadsborna har föreslagit för att förbättra och utveckla sin stad. Fram till 7 maj kan du 
kommentera aktuella förslag och i höst blir det aktuellt att rösta. Till exempel 2019 lade Norsen 
 fram förslag om bättre sophantering i skolan och projektet är genomfört. I pågående OmaStadi 
är den sammanlagda budgeten 8,8 miljoner euro. Mer på omastadi-hel.fi/sv. 

På osallistu.helsinki/sv hittar du länkar till Ge respons, där du kan ge respons om det mesta 
som angår din stad och till sajten Krut som är de ungas egen kanal till påverkan i beslut och  
planer som berör unga. Ta tillvara på dina möjligheter att delta! 

INFO OM PANDEMIN

Dagsaktuellt om pandemin, vård, vaccina-
tioner, test och smittspridning finns på 
hel.fi/helsinki/corona-sv. Här hittar du 
även Omaolotjänsten för symtombedöm-
ning. Råd på tfn 09 3101 0024, Jourhjälpen 
på tfn 116 117 svarar dygnet runt. I nödfall 
ring 112. Symtom är feber, hosta, halsont, 
andnöd, muskelvärk, trötthet och diarré.

Nina 
Weckström 

Ungdoms-
arbetet går 
utomhus

Katastrofer och kärlek

TROTS PANDEMIN och restriktionerna är det 
inget fel på kreativiteten i ungdomsverksam-
heten. I snömodd, halka och kyla för några veck-
or sedan tar ungdomsledare Felix Eskelin på 
Drumsö fram spelet petanque och kastar ut  
lillen som rullar i snön. Lillen är det lilla klotet i 
spelet. Lågstadieeleverna Leona, Elvin och Teo 
tittar klentroget på honom men fattar sedan  
galoppen, det går att kasta klot i snö också.

Läget har ställt om också ungdomsverksam-
heten, och där tiotals unga och flera ungdomsled-
are har haft för vana att träffas på ungdomsgår-
darna gäller nu kraftigt begränsad verksamhet. 
Smågrupper är regeln också utomhus.  

”Ungdomsarbetet i pandemin innebär flexi-
bilitet och anpassning. Vi träffas, pratar, umgås 
och har skoj men enligt andra premisser. Vi har 
skärpta restriktioner, noga handhygien och krav 
på både munskydd och avstånd. Inomhus rik-
tar vi oss främst till unga under tolv år och i 
begränsade grupper. I rådande situation arbe-
tar vi i synnerhet med uppsökande verksam-
het utomhus genom att röra oss på platser där 
unga samlas, som sportplaner, kring köpcenter 
och vid metrostationer”, säger Eskelin och till-
lägger att ungdomsarbetet anpassar sig i likhet 
med allt annat till rådande rekommendationer 
och restriktioner.

”Vi kan grilla och chilla ute på gården, men 
även här gäller begränsat antal medverkande”, 
nämner han.

De två övriga ungdomsgårdarna med 
svenskspråkig verksamhet, Rastis i Nordsjö och 
Sandels i Tölö fungerar enligt samma koncept,  
i starkt nedskuren skala i det fysiska rummet 
och med arbete på fältet.

”NÄR MAN oroar sig för tillvaron kan det vara 
skönt att läsa om den stora katastrofen”, säger  
Tobias Larsson, specialbiblioteksfunktionär på 
Richardsgatans bibliotek. Hans specialitet är barn- 
och ungdomsböcker, och här är hans tips till ton-
åringar att läsa nu när kompishäng inte är som 
vanligt.

Den stora katastrofen skildras i Slutet av Mats 
Strandberg och handlar om kometen som gör slut 
på allt. Spännande och viktigt om vänskap och 
identitet.

Planeten Frank av David Yoon är, enligt Larsson, 
en riktigt rörig kärlekskarusell och såväl Tio under-
bara, härliga, hemska dejter av Ashley Elston som 

En stark nolla av Sara Lövestam 
berättar om flickvänner och pojk-
vänner, och om att hitta sig själv.

”Sedan är också Naondel av 
Maria Turtschaninoff väldigt läs-
värd. Det är en mörk berättelse 
om förtryck men också om att finna 
styrkan att göra sig fri”, säger Tobias 
Larsson och tipsar ytterligare om Pax 
av Åsa Larsson och Ingela Korsell.

”Pax är fartfylld fantasy om kampen mot ond-
skan. Tio delar fulla med spänning, humor och 
massor av cliffhangers så man bara måste läsa 
vidare”.

Njut av natur
IDYLLER för picknick,  
platser för sport och spel, 
urskog och rosengård. Cen-
tralparken är vårt gemen-
samma paradis inom 
räckhåll för tiotusentals 
helsingforsare. Parken på 
tusen hektar går från Tölö-
viken i innerstan till Tomt-
backa på gränsen till Vanda. 
Grönområdet bjuder på 100 
kilometer stigar och stråk 
som går kors och tvärs. 
Om Centralparken och 
andra naturstigar finns info 
och broschyrer på hel.fi  
Boende och miljö  Natur 
och grönområden  Utflykt 
till naturen. Nu är läge att 
njuta av vår natur!

Symfoni  
i hemma...
STADSORKESTERN ljuder 
ljuvt också i hemmasoffan. 
Ta del av direktsändning 
eller inspelning via  
helsinginkaupunginorkesteri.fi 

 Svenska  HKO Screen. 
Operan och Baletten väl-

komnar till sin virtuella scen, 
Stage24 med föreställningar 
som har spelats in. Hemma-
publiken väljer dag, tid och 
föreställningar som Prinses-
san Törnrosa eller Aida. Se 
opperabaletti.fi/sv/.

... eller teater  
i soffan
TEATER VIIRUS fortsätter 
strömma föreställningar. 
25 mars ger Oskar Pöysti 
The Loving Memory of Hans 
Rosling och 26.3 står pjä-
sen Fyra dagar av närhet i 
turen. Biljettköp och info på 
viirus.fi. Svenskateatern.fi 
strömmar för sin del Scen-
måndagar med Alma Pöysti 
som beskriver detta som ett 
forum för aktuella fenomen 
och frågor kring samhälle, 
konst och teater.
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Träffar och spel ute är ett sätt att umgås 
under pandemin. Felix Eskelin spelar 
petanque med Leona, Elvin och Teo.

”Under pandemin jobbar vi mycket på nätet 
enligt tanken om att träffa och stöda unga 
genom våra somekanaler på Instagram, Face-
book och Discord. Samarbetet med skolorna 
fortsätter men i mindre omfång med undan-
tag för Botby där vår specialungdomsarbe-
tare jobbar tre fyra dagar i veckan”, säger Rufus 
Wahén, verksamhetsledare på Hesua, som står 
för Helsingfors svenska ungdomsarbetsenhet. 
Ung pride har mötts i mycket små grupper på 
Drumsö och träffas flitigt inom Discord.

Info om Ung pride, ungdomsgårdar och kon-
taktuppgifter hittar du på hesua.munstadi.fi. 
Också Luckan och Helsingfors mission riktar  
stöd till unga. Luckans Unginfo finns på unginfo.fi  
 med bland annat chatt och sajten Våga fråga.  
Helsingfors mission upprätthåller samtals-  
och krishjälp för unga, mer info på  
helsingforsmission.fi/ungdomar.

Tobias Larsson
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Vaccinations  
off to good start

Helpful information 
for new arrivals

ELECTIONS POSTPONED

Finland’s government has moved the municipal 
elections back to 13 June, due to the worsening 
coronavirus situation. Learn more about your 
possible eligibility to vote at www.vaalit.fi/en.
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THE CITY OF HELSINKI  has launched a new 
English-language website called welcome.
helsinki, with practical advice for newcomers 
to the area. Among other things, the site has 
several handy checklists to assist people with 
relocation.

The website provides key information on 
living and working in Helsinki. It describes 
municipal healthcare and social services, so 
visitors to the site become aware of all of the 
different kinds support that are available.

 In addition, the Finnish education system 
is explained in a way that everyone can 
understand, with specific information on 
Helsinki’s many daycare and schooling options.

The new website was designed expressly for 
Helsinki’s international community. Even people 
who have been in Helsinki for several years may 
find the information it contains helpful. 

Check out welcome.helsinki today and help 
us improve the site by giving your feedback!

HELSINKI has started vaccinating its 
residents against the covid-19 coronavirus. 
Vaccinations are being purchased for the 
entire population, so every resident who wants 
to be vaccinated will be free to do so. 

Vaccination progress depends on how 
quickly the pharmaceutical companies can 
produce and distribute the vaccines. So 
far, the rollout has prioritised social and 
healthcare workers, seniors, and those at  
high risk of contracting the disease. As of  
10 March, healthcare professionals in the city 
had already vaccinated 97 per cent of Helsinki 
residents over the age of 85.

The city aims to provide the free vaccine 
to every Helsinki resident over the age of 16. 
It is administering vaccines by appointment 
only in the districts of Jätkäsaari, Malmi and 
Myllypuro, as well as at the Messukeskus fair 
and convention centre in Pasila.

If you belong to a group that is scheduled 
for vaccination, you can make an appointment 
online at bookcovidvaccine.fi or call tel. 09 310 
46300 on weekdays between 8:00–18:00. You 
can check if you are currently eligible for the 
vaccination on the city’s vaccination website  
coronavaccination-en.hel.fi.

All of the vaccines that are currently in use in 
Finland prevent covid-19 very effectively. Their 
safety and efficacy have been tested on tens of 
thousands of people. Any vaccine that has been 
approved for public use must provide the best 
possible protection with minimum side effects.

The AstraZeneca vaccine is being 

administered to people under 70 in Finland, 
but there is not yet enough research-based 
evidence of its effectiveness for people older 
than this, so this age group is receiving the 
equally safe BioNTech-Pfizer’s mRNA vaccine.

Both of the vaccines require two 
doses. The healthcare professional 
administering the vaccine will 
announce the date and place of 
the second dose in connection 
with the first dose appointment. 
The booking system will soon 
have a function for making both 
appointments at once. Recipients 
gain optimal protection about  
a week after the second dose.

Helsinki residents should continue to 
follow the current recommendations and 
restrictions, even after they have received 
vaccinations. Until further notice, we all need 
to maintain safe distances, wear a mask and 
observe good hand and coughing hygiene  
in order to stay safe. 

Enjoying the great 
outdoors
HELSINKI RESIDENTS have 
been enjoying the city’s outdoor 
areas of late, as restrictions 
have closed many facilities. 
Everyone knows that a walk 
along the Kaivopuisto seashore 
can be refreshing, but a well-
kept secret farther north is the 
Lammassaari nature reserve, 
with its accessible duckboard 
path. Discover Helsinki’s best 
nature destinations at 

 → www.myhelsinki.fi/en

Language cafes 
online
DID YOU KNOW that Helsinki 
area libraries host groups 
where people can practice 
speaking Finnish? The Language 
Cafes have moved online 
because of the coronavirus 
epidemic, but everyone is still 
warmly welcome to join. It is 
also a great place to meet new 
people! More information: 

 → helmet.fi

Participation is 
the word
HELSINKI’S CITY STRATEGY 
has made it a priority to come 
up with new ways for residents 
to participate in local decision-
making. Read about the dozens 
of opportunities the city has 
created for you to get involved at 

 → osallistu.helsinki/en  For citizens

OmaStadi 
workshops turn 
resident ideas 
into reality
OMASTADI is Helsinki’s 
participatory budget 
programme, where residents 
can submit ideas for improving 
the city. This year marks the 
programme’s second run, with 
8.8 million euros allocated for 
funding. Local workshops held 
online in January and February 
developed the 1,150 selected 
proposals into feasible options. 
Learn more and browse the 
proposals at 

 → omastadi.hel.fi  English

Call the 
Coronavirus Helpline 
at tel. 09 3101 0024, 

open every day 8–16, with 
questions. For information in 
Arabic, Somali and English,  

ring tel. 09 3101 0011 on 
weekdays 9–12.
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KORONA-AJAN pelastukseksi ovat monille koi-
tuneet pienet muutamien tuntien tai päivän ret-
ket lähialueille. 

Retkiä teemoittamalla saa kotikulmista vielä 
enemmän irti – esimerkiksi etsimällä kaikki Hel-
singin hiidenkirnut ja Alvar Aallon suunnittele-
mat kohteet tai ihailemalla maisemia jokaisesta 
lintutornista. Samalla tulee myös liikkuneeksi 
kuin huomaamatta, toteaa Helsingin kaupungin 
liikuntapalvelupäällikkö Tuuli Salospohja.

”Urbaanien kohteiden lisäksi on esimerkiksi 
aarnimetsää Haltialassa ja kansallispuistoa 
Sipoonkorvessa. Kannustan tutustumaan myös 
Helsingin omistamiin ulkoilualueisiin Espoossa 
ja Kirkkonummella. Esimerkiksi Kaitalammella 
on merkitty avovesiuintirata ja grillikatos.”

RETKITUNNELMAA luovat osaltaan juuri ulkoi-
lualueiden grillikatokset ja nuotiopaikat. Hil-
jattain valmistui asukkaiden toiveesta urbaa-
nit nuotiopaikat Kartanohaan viheralueelle ja 
Munkkiniemen rantaan.

”Lapsille jo makkaran paistaminen voi olla 
mieleenpainuva elämys. Meille aikuisille tekisi 
hyvää omaksua heiltä seikkailumieltä. Ei tar-
vitse kuin lähteä etäpäivän päätteeksi lähipuis-
toon  leikkimään hippaa taskulampun valossa 
tai roikkumaan kiipeilytelineessä niin on ravis-
tellut itsensä irti arjesta ja saanut ulkoilun  
hyödyt.”

LIIKUNNASTA kiinnostuneita Salospohja kan-
nustaa käyttämään kaupungin kuntoportaita 
ja ulkokuntoilupaikkoja koronaturvallisuudesta 
huolehtien.

Tämän hetken suosituimpia lajeja on frisbee-
golf. Ratoja on ympäri kaupunkia.

”Frisbeegolf on edullista ja sitä voi harras-
taa vaikka omassa pihassa. Nousussa ovat jäl-
leen sauvakävely ja -juoksu. Sauvojen avulla on 
helppo venytelläkin. Yhä useampi jatkaa luis-
telukautta rullaluistimin. Maastopyöräilykin on 
suosittua, myös sähköavusteisesti.”

Kestosuosikkeina jatkavat geokätköily ja 
ympärivuotinen uiminen. Kaupunki on kaavaillut 
keväämmälle uimakouluja myös aikuisille.

JOS oma laji on koronatauolla, Salospohja 
muistuttelee etsimään liikuntavinkkejä netin 
lisäksi – esimerkiksi Helsinki-kanavalla on sisä- 
ja ulkojumppia – kaupungin Liikuntaluurista, 
josta saa vastauksia liikuntaan liittyviin kysy-
myksiin (p. 09 3103 2623 arkisin kello 9–15).

”Kun etsii mieluisia tapoja liikkua, tärkeintä 
on keskittyä asioihin, jotka kiinnostavat itseä. Jo 
se, että käy ulkona tarkkailemassa vuodenkier-
toa ja vaikka valokuvaa kotiympäristöä, voi olla 
antoisaa ja kerryttää arvokkaita askelia. Jos ei 
jaksa lähteä kotoa, kannattaa liikkua kotona – 
pelkkä tuolilta nouseminen ja venyttely auttavat 
virkistämään kehoa ja mieltä.”

 → Lisätietoa: hel.fi/liikunta, helsinkiliikkuu.fi,  
ulkoliikunta.fi, helsinkikanava.fi, frisbeegolfradat.fi

Menot
Opastetuille 
retkille
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN toimi-
ala järjestää opastettuja maksut-
tomia luontoretkiä koronarajoi-
tusten puitteissa. Kevätlinturetki 
Viikkiin tehdään 13.4. kello 17–19 
(lähtö Gardeniasta, Koetilantie 1, 
ilmoittautuminen 9.4. mennessä: 
kaupunkiymparisto@hel.fi. tai 
p.  09 310 22111, ma–to klo 8.15–
16, valikko 4, muut asiat). 

Samat ilmoittautumiskanavat 
ovat myös kimalaisretkelle Por-
naistenniemelle 24.4. kello 12–14 
(Koirapuiston aukio Jokisuun-
tien lounaispää, ilmoittautuminen 
21.4. mennessä) ja kevätlinturet-
kelle Lauttasaareen 27.4. kello 
17–19 (Itälahdenkatu 1, ulkoilutien 
risteys, ilmoittautuminen 23.4. 
mennessä). 

 → Lisää luontoretkiä:  
hel.fi/helsinginluontoon

Luontopoluille
LUONTOPOLUISTA on tietoa  
Helsingin luontopolkusivustolla  
(hel.fi/luontopolut). Kymmenestä 
luontokohteesta on tehty kartan 
avulla kuljettavat mobiililuonto-
polut (citynature.eu/helsinki). 

 → Tietoa ja oppaita on myös  
osoitteessa: hel.fi/helsinginluontoon

Geokätköille
HELSINGISSÄ on paljon geokät-
köjä, joita etsitään gps-laitteen 
tai kartan avulla. Harrastus sopii 
kaikenikäisille. 

 → Lisätietoa: luontoon.fi/geokatkoily 
geokätköt.fi

Puistoihin
PUISTOT kasveineen, histo-
rioineen ja palveluineen löytää 
sivulta vihreatsylit.fi. Valmiita 
reittiehdotuksiakin on, ja tulos-
tettavia karttoja ja reittiselostuk-
sia, osasta tallennettava äänise-
lostekin.

Fillaroimaan
FILLARILLA voi hyödyntää oma-
toimisia kotiseutupyöräilyreit-
tejä, jotka esittelevät alueiden 
historiaa, luonto- ja kulttuurinäh-
tävyyksiä sekä ominaispiirteitä. 
Kustakin 29 reitistä on kartta. 
Reitit ovat 10–30 kilometrin  
pituisia. 

 → Lisätietoa: hel.fi/pyoraily

Lähiretket piristävät

LIIKUNTALUURISTA VINKKEJÄ

Liikuntaluurista saa tietoa ohja-
tusta ja omatoimisesta liikkumi-
sesta normaalin puhelun hinnalla 
numerosta 09 3103 2623 arkisin 
kello 9–15. Palvelua ylläpitää kau-
punki. Puheluihin vastaavat liikun-
taohjaajat auttavat esimerkiksi 
löytämään itselle ja läheisille so-
pivia lajeja sekä liikuntapaikkoja. 

Tiina Kotka 

Haltialan metsässä voi nähdä 
monenlaisia luonnon ihmeitä.
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Maaliskuu
27.3. klo 11–12.30 
Harvinainen vierailu
Lähde tutustumaan maksutta 
Viikinmäen jätevedenpuhdista-
moon HSY:n vesihuollon asian-
tuntijan opastuksella. Hän esit-
telee Teams-verkkotapahtu-
massa 360-kuvia hyödyntävän 
virtuaalialustan avulla, miten yli 
miljoonan asukkaan jätevedet 
puhdistetaan. Lisätietoa:

 → hsy.fi/vesipaiva

27.3. klo 17.30–23 
Jazz-ilmaistapahtuma
Maunula Jazz Happening tuo 
Maunula-kanavalle YouTu-
been suorana lähetyksenä tuo-
reita nimiä ja uusia yhdistelmiä. 
Mukana ovat jazzyhtye Ainon, 
Oiro Pena, saksofonisti Adele 
Sauroksen ja rumpali Simo Lai-
hosen duo sekä trio Joronen 
Kemppainen Sarkkola.

30.3. klo 19 
Koutus jamittelee
Koutus-yhtyeen konserttia voi 
katsoa maksutta joko suorana 
verkkolähetyksenä 30.3. tai 
myöhemmin tallenteena Hel-
sinki-kanavalta tai Malmitalon 
Facebook-sivulta. Koutus on 
harmonikansoittaja-säveltäjä 
Harri Kuusijärven kokoonpano, 
jossa soittavat Kuusijärven 
(harmonikka ja elektroniikka) 
lisäksi Veikki Virkajärvi, säh-
kökitara, Mikael Myrskog, syn-
tetisaattorit & elektroniikka ja 
Jesse Ojajärvi, rummut.

31.3. klo 14 
Luetaan ja muistellaan yhdessä
Elitkö lapsuuttasi ja nuoruut-
tasi 1940, -50 tai -60-luvulla? 
Muistoja jaetaan ja aikakautta 
kuvaavista kirjoista keskustel-

laan Kuin silloin ennen -etäluku-
piirissä Zoom-palvelussa keski-
viikkoisin kello 14. Ilmoittautu- 
miset  osoitteeseen: 
oodinetalukupiiri@gmail.com.

31.3. klo 19 
Mozartia ja muita
Kapellimestari Mei-Ann Chenin 
johtaman Helsingin kaupungi-
norkesterin konsertin voi kuun-
nella Yle Radio 1:ssä, Areenassa 
(yleareena.fi) tai kotisivuilla 
(helsinginkaupunginorkesteri.fi). 
Solistina on viulisti Tobias Feld-
man. Jessie Montgomery: Star-
burst; W.A. Mozart: Viulukon-
sertto nro 5; Bohuslav Martinů: 
Toccata e due canzoni, H.311. 

Huhtikuu

15.4. klo 18–19.30 
Puhutaan Keskuspuistosta
Maunula-talon Keskuspuistoil-
lassa tarkastellaan Keskus-
puistoa virkistyksen ja kulttuu-
rin näkökulmista. Aiheesta kes-
kustellaan etänä Maunula-kana-
van YouTube-osoitteessa. Illan 
juontaa kaksi Keskuspuistoryh-

män aktiivia, ja puheenvuo-
roja esittävät muun muassa 
asiantuntijat.

21.4. klo 18.30 
Kirjailijavieraana Suvi Ahola
Kirjailija, toimittaja Suvi Ahola 
kertoo uudesta kirjastaan 
Mitä Eeva Joenpelto todella 
sanoi? ja esittelee kirjailija 
Eeva Joenpellon tuotantoa. 
Tapahtuma on koronatilan-
teesta riippuen joko Tapani-
lan kirjastossa tai verkossa. 
Lisätietoja Tapanilan kirjaston 
Helmet-sivulta.

29.4. klo 19 
Hervotonta lomailua
Karanteeniteatteri: Tuula ja 
Pirkko – Meil on aina Toro 
(stream). Viriilin seniorikaksi-
kon Espanjan-matkalla Toron 
varjossa saavat kyytiä tyttä-
rien luutuneet asenteet äite-
jään kohtaan siinä missä 
machokulttuurikin. Käsikir-
joitus, ohjaus ja kaikki roolit 
Ria Katajan ja Minna Kivelän. 
Kesto 2 h, K-12, 12 e + palvelu-
maksu, tiketti.fi.

30.4. klo 17–22 
Räppiä vapuksi 
Vappuaattona Maunula- 
kanavalla YouTubessa kuul-
laan räppiä kaistan täydeltä. 
Tähtivieraana on Pastori Pike, 
ja illan aikana saadaan mais-
tiaisia Maunulan rap-pajan 
antimista. Tapahtuma on ikä-
rajaton ja maksuton ja se 
toteutetaan Maunula-talon 
edustalla, nuorisotalolla ja 
Metsäpurosalissa riippuen 
koronatilanteesta.

Toukokuu
6.5. klo 19 
Kepeästi Juoksuhaudantiellä 
Karanteeniteatteri: Rednose 
Company – Juoksuhaudan-
tie (stream). Koomikot Timo 
Ruuskanen ja Tuukka Vasama 
tuovat Kari Hotakaisen  
Finlandia-palkitun romaanin 
näyttämölle kepeästi höys-
täen tulkintojaan rokkiklassi-

Tunnetko  
Helsinki-kanavan?
HELSINKI-KANAVASTA on kehkey-
tynyt melkoinen aarreaitta. Nähtä-
vänä on maksutta esimerkiksi kau-
punginvaltuuston kokousten sekä 
pormestarin infotilaisuuksien ja 
asukasiltojen lisäksi hyvinkin eri-
laista sisältöä konserteista taiteili-
jahaastatteluihin. Myös podcasteja 
on tarjolla.

Liikuntaan ja ulkoiluun liittyviä 
videoita on valtavasti – aina vauvo-
jen ja taaperoiden tuokioista seni-
orijumppiin. On venyttelyä, joogaa, 
pilatesta ja eritasoisia jumppia, 
myös ulkona tehtäviksi.

Konserttitaltiointeja riittää Hel-
singin kaupunginorkesterin kon-
serteista muskarituokioihin. 

Kuuletko Helsinki? -kaupunki-
kuunnelmien avulla voi fiilistellä 

kaupungin tunnelmaa ja oppia 
tutuistakin paikoista uutta. Kan-
nattaa kuunnella myös Toimivan 
kaupungin keskusteluja ja Tiloissa 
-podcast.

Graffitin aika -videosarjassa esi-
tellään muun muassa katutaiteen 
tekijöitä ja tutkijaa. Kirjaston sar-
jassa kuullaan esimerkiksi kirjailija- 
ja taitelijahaastatteluja. 

Kaupungin ylläpitämä Helsinki- 
kanava on ollut mukana tekemässä 
historiaa, sillä viime vuoden etäva-
pusta tuli kaikkien aikojen suurin 
netissä järjestetty tapahtuma Suo-
messa. Helsinki-kanavalta katsot-
tiin livekonserttia 66 000 ja kaik-
kiaan vappuaaton lähetyksiä lähes 
100 000 kertaa. 

 → Lisätietoa: helsinkikanava.fi

Koutus

Kuin silloin 
ennen

Pastori 
Pilke

Keskus-
puistossa

Helsinki- 
kanavalta saa 

ulkojumppa-
ohjeitakin.

JUHLISTA HELSINKIÄ

Tekisitkö synttäribiisin tai taideteoksen Stadille? Helsinki-päiväksi 12.6. haetaan koronaturvallisia 
tekoja, jotka juhlistavat Stadia tai ovat lahja tai rakkaudenosoitus sille asukkaineen. Tekojen toivo-
taan olevan vaikuttavia, saavutettavia, maksuttomia, erilaisia ihmisryhmiä koskettavia ja eri puolil-
la kaupunkia toteutettavia. Ne voivat liittyä vaikka taiteeseen, luontoon tai hyvinvointiin. Teot eivät 
saa olla aatteellisia tai kaupallisia eivätkä tapahtumia tai yleisötilaisuuksia, vaan ne tulee olla koet-
tavissa koronaturvallisesti. Haku jatkuu 12.4. asti. Teot esivalitaan ja yleisö äänestää suosikkinsa 
verkossa. Toteutettavat teot julkistetaan toukokuussa. 

   Lisätietoa: helsinkipaiva.fi
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Mä lähden kävelemään
KOTIKAUPUNKIIN tutustuu hel-
posti kotikaupunkipoluilla. Ne esit-
televät muun muassa alueiden his-
toriaa, arkkitehtuuria, nähtävyyk-
siä ja merkkihenkilöitä. Reitit kart-
toineen ovat saatavilla maksutta 
osoitteesta kotikaupunkipolut.fi.

Kivoja teemoittaisista kävely-

reittejä on koottu MyHelsinki.fi- 
 sivulle, esimerkiksi sellaiset kuin 
Alvar Aallon Helsinki, Kallion kadut, 
historiallinen Kruununhaka ja 
Katajanokka sekä Tove Janssonin 
Helsinki.

Helsingissä on 500 julkista veis-
tosta, ja varmasti aika monta, joita 
et ole nähnyt. Voit tutustua teok-
siin Helsingin kaupungin taide-
museo HAMin sivuilla ja sieltä löy-
dät myös valmiita veistoskierrok-
sia (hamhelsinki.fi). Useat merkki-
henkilöiden patsaat myös puhuvat, 
usko pois, kurkkaa vaikka osoittee-
seen patsaspuhuu.fi.

Katutaiteen ystävien kannattaa 
bongata uusiakin vierailukohteita 
esimerkiksi sivustoilta upeart.com 
ja helsinkiurbanart.fi.

Muista myös Krunikan kort-
teleissa -näyttely, joka kuljettaa 
alueen historiaan sähkökaap pei hin 
kiinnitettyjen kuvien avulla.  
Niiden sijainnit näkee osoitteesta 
helsinginkaupunginmuseo.fi  
Näyttelyt.

Nyrjähtänyttä arkea

OUTO ARKI -verkkonäyttely 
nostaa esiin arkisista tilanteista 
merkillisiä ja koomisia puolia. 

Videotaiteen kokonaisuus 
on valittu HAM Helsingin taide-
museon kokoelmista. Johanna 
Ketolan installaatio taltioi kau-
pungin ulko- ja sisätiloista mer-
killisiä arjen tapahtumia. Anneli 
Nygren toisintaa Yoko Onon 
performatiivisen teoksen näyt-
täen naisen esittelemässä pyyk-
kikorinsa sisältöä vierailleen.  
Iiu Susiraja haastaa olemisen 
normeja video-omakuvissaan. 

Pasi Autio tuo kuvan rinnalle 

äänen nostaessaan esiin katu-
näkymien yksityiskohtia. Anssi 
Pulkkisen teoksessa sisäkuva 
muuttuu yllättävästi ja Olli Kerä-
nen saa kaupassakäynnin laa-
jenemaan liikkeiden koreogra-
fiaksi. Pilvi Takala hyödyntää  
piilokameraa teoksessaan. 

Lisäksi näyttelyyn kuuluu 
kaupunginmuseon valokuvaa-
jan Yehia Eweisin korona-aikaa 
dokumentoivia kuvia.

Outo arki -näyttely  
30.9. asti osoitteessa  

hamhelsinki.fi/outoarki

Iiu Susirajan teos Red cheeks sopii hyvin Outo arki -näyttelyn  
erikoiseen tunnelmaan.
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Minun
tärppini

1.
Monipuolinen Uutela 
Uutelassa voi tehdä lyhyen tai 
pitkän kävelyretken niin met-
sän siimeksessä kuin rannoilla 
tai pakkasjään poluilla. Koronan 
takia Särkkäniemen vieressä 
oleva kota on kiinni, mutta  
normaalioloissa sinne on kiva 
mennä lämmittelemään ja syö-
mään eväitä. Citynature.eu- 
sivut auttavat löytämään luon-
topolkuja ja suunnistamaan. 

2.
Lähiluonto on luksusta!
Itselleni Patolan metsä on  
mainio lähiluontokohde. Metsä 
on riittävän iso, jotta se tun-
tuu metsältä. Pääsen pujahta-
maan sinne lähes oman talon 
kulmalta aamulla ennen töitä 
tai etätöissä ruokatunnilla. Jo 
vartin käynti virkistää, puolessa 
tunnissa kierrän koko metsän.

3.
Ihana Munkkiniemenranta
Lähden ihailemaan rannan mai-
semia nelosratikan päätepysä-
kiltä pohjoiseen kohti Tarvas-
päätä. Aluksi on puistomaista, 
myöhemmin metsäistä ja kal-
lioista. Pakkastalvina pääsee 
jäällekin, myös luistelemaan 
parin kilometrin matkaluistelu-
rataa. Retken kruunaa herkut-
telu jossain Munkan kahvilassa.  

MAT TI  MATILA
IN

E
N

koilla. Ohjaus on Otso Kauton. 
Kesto 2 h, K-14, 12 e + palvelu-
maksu, tiketti.fi.

12.5. klo 19 
Huumorin klassikoita 
Karanteeniteatteri: Naurua 
kolmannella (stream). Martti 
Suosalo, Mikko Kivinen ja Otto 
Kanerva sekä kapellimestari 
Kalle Torniainen muusikoineen 
hauskuuttavat kotimaisen huu-
morimusiikin klassikoilla Jope 
Ruonansuusta Gösta Sund-
qvistiin ja Juiceen. Näyttämöllä 
myös mm. nähdään iltamat 
värikkäine henkilöhahmoineen. 
Kesto 2 h, K-12, 12 e + palvelu-
maksu, tiketti.fi.

24/7
Tarinoita kotikulmista
Helmi-maaliskuussa Tarina- 
tulilla-nuotioilla Malmilla, Mal-
minkartanossa ja Mellunky-
lässä naapurustojen asukkaat, 
kaupungin työntekijät, yrittä-
jät ja yhteisöjen väki kertoivat 
siitä, mitkä erityiset paikat ja 
ihmiset tuovat heille koti- 
kulmilla valoa. Katso nuotio- 
hetkien tunnelmia: 
hel.fi/helsinkilahettilaat.

Lauletaan yhdessä 
Kanneltalon suositut yhteislau-
luillat järjestetään verkossa. 
Laulattajana on Mari Kätkä. 
Ohjelmistossa on suosikkilau-
luja vuodenaikoja ja juhlapäiviä 
huomioiden. Viimeinen lauluilta 
on toukokuussa. Yhteislau-
luista on tallenteita Kannelta-
lon Facebookissa ja Helsinki- 
kanavalla. Lisätietoa:  
kanneltalo.fi. 
 
Etäkonserttiin
Helsingin kaupunginorkesteri 
järjestää verkossa konsertteja, 
joita voi seurata osoitteessa 
helsinginkaupunginorkesteri.fi 
HKO Screen -mobiilisovelluk-
sella, Yle Areenassa  
(yleareena.fi) ja Yle Radio 1:ssä. 
Orkesterin verkkosivuilla on 
myös konserttitaltiointeja.

Helsingin ulkoliikuntapaikkoja

urheilukenttää. liikuntapuistoa.

lähiliikuntapaikkaa,  
ja lisää on tulossa. frisbeegolfrataa.

kuntoportaat 
Malminkartanossa, 

Paloheinässä ja 
Herttoniemessä, pian 

Lauttasaaressakin.

42 29
26 7

3

MENOT-PALSTAN ON TOIMIT TANUT TI INA KOTKA TOIMITUS EI  VASTAA MAHDOLLISISTA OHJEMAMUUTOKSISTA.

Hanna Seitapuro
Ympäristösuunnittelija
Helsingin kaupungin 
ympäristöpalvelut
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HELSINGIN KAUPUNGIN 
uusi Osallistu.helsinki- 
sivusto tarjoaa tietoa 
mahdollisuuksista osallis-
tua ja vaikuttaa kaupungin 
toimintaan. 

Sivusto tehtiin helpot-
tamaan tiedon löytämistä, 
kertoo osallisuus- ja neu-
vontayksikön päällikkö 
Johanna Seppälä kaupun-
ginkansliasta.

”Sivusto helpottaa  
löydettävyyttä ja auttaa 
ymmärtämään laajaa 
osallistumisen kokonai-
suutta. Nyt korona-aikana 
tarvitaan tietoa erityisesti 
digitaalisen osallistumi-
sen menetelmistä.”

Asukkaat saavat sivus-
tolta tietoa siitä, miten ja 
milloin he voivat osallis-
tua kaupungin kehittämi-
seen ja kaupungin työnte-
kijät tietoa menetelmistä 
ja työkaluista sekä niiden 
soveltuvuudesta eri tilan-
teisiin. 

Sivustolla on syötteet 
KerroKantasi-palveluun ja 
LinkedEventsiin sekä lin-
kitys useisiin kaupungin 
kanaviin, joiden kautta voi 
osallistua ja saada tietoa.

ASUKKAAT ja kaupungin asiantuntijat viimeis-
televät kaupungin osallistuvan budjetoinnin 
OmaStadin ehdotuksia teemoitetuissa työpa-
joissa huhtikuussa. Teemaraksoiksi nimetyissä 
työpajoissa ovat  aiheina esimerkiksi yhteisölli-
syys tai rakennettu ympäristö. 

Asukkaat voivat työstää ehdotuksia myös 
OmaStadin verkkosivuilla 7.5. asti. Asiantuntijat 
kommentoivat ehdotuksia ja auttavat muotoile-
maan niitä Omastadi-kriteerit täyttävään muo-
toon. Asukkaiden on mahdollista kysyä neuvoa 
kunkin alueen stadiluotsiltakin.

KAUPUNKILAISET yhdistelivät ja kehittivät 
OmaStadiin tulleita ideoita ehdotuksiksi tammi- 
helmikuussa verkkotyöpajoissa ja OmaStadi- 
sivustolla. Jokaisella 7 suurpiirillä oli oma työ-
paja ja lisäksi pidettiin koko kaupungin yhteinen 
tilaisuus. Kuhunkin työpajaan kutsuttiin samaa 
aluetta koskevia ideoita jättäneet kaupun-
kilaiset, mutta muutkin olivat tervetul-
leita mukaan. Näihin Alueraksoiksi 
nimettyihin tilaisuuksiin osallistui 
yli 300 asukasta.

Pohjoisen suurpiirin Alue-
raksalla ollut Sanna Otranen 
piti tapaamista onnistuneena.

”Välitön ilmapiiri mahdol-
listi omien ajatusten, toiveiden 
sekä tavoitteiden esille tuomisen. 
Heräsi tunne, että kaupunkilaisten 
ideoista oltiin aidosti kiinnostuneita ja 
ideoita pidettiin tärkeinä, olivatpa ne sitten isoja 
tai pieniä hanke- ehdotuksia. Zoomin työkalut 
toimivat hyvin, moderaattorit osasivat käyttää 
niitä ja opastaa selkeästi osallistujia.” 

Opettaja Petra Ivars ja neljä oppilasta Poro-
lahden peruskoulusta osallistuivat kaakkoisen 
suurpiirin Alueraksalle. He tekivät ehdotuksen 
Roihuvuoressa sijaitsevan leikkipuisto Tuhki-
mon kunnostamisesta. Samaa puistoa koskevia 
ideoita oli tullut kolmelta eri taholta.

”Kiinnostuimme meille jo valmiiksi tärkeästä 
asiasta vielä enemmän Alueraksalle osallistut-
tuamme. Pienryhmässä kaikki kuuntelivat hyvin 
toisiaan, ja olimme asioista yhtä mieltä”, Ivars 
toteaa. 

Kehitetään OmaStadin 
ehdotuksia yhdessä

Tietoa 
osallistumis
tavoista

UUTTA HELSINKIÄ -TILAISUUDET VERKOSSA

Uutta Helsinkiä -verkkotilaisuuksissa kaupungin asiantuntijat esittelevät ajankohtaisia 
kaupunkiympäristöön liittyviä suunnitelmia ja hankkeita alueittain. He kertovat, mitä ollaan 
rakentamassa ja kuinka katuja sekä puistoja kunnostetaan. Tilaisuuksien aikana voi kysyä 
tai kommentoida chatin kautta. Tarkemmat tiedot ja liittymislinkki päivitetään noin kuu-
kautta ennen kutakin tilaisuutta osoitteeseen hel.fi/asukastilaisuudet. Tulevat tilaisuudet 
ovat: 14.4. Uutta Keski-Helsinkiä, 5.5. Uutta Koillis-Helsinkiä ja 26.5. Uutta Itä-Helsinkiä.
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OMASTADI on Helsingin kaupungin 
tapa toteuttaa osallistuvaa budjetoin-
tia. Syksyllä 2020 käynnistyi toinen kier-
ros. Asukkaat ideoivat lokakuussa, mihin 
kaupunki käyttää 8,8 miljoonaa euroa. 
Ideoita tuli 1 463, joista OmaStadin kri-
teerien perusteella pääsi jatkoon 1 150 
ideaa. Suosituimpia teemoja olivat lii-
kunta ja ulkoilu, puistot ja luonto, raken-
nettu ympäristö sekä yhteisöllisyys. Ide-
oita kehiteltiin työpajoissa ja verkossa.

Työ jatkuu huhtikuussa Teemaraksa- 
työpajoissa ja sivulla omastadi.hel.fi, 
jossa edotuksia voi muokata 7.5. asti. Sen 
jälkeen ehdotuksille laaditaan kustan-
nuskehykset. Asukkaat valitsevat toteu-
tettavat hankkeet syksyllä äänestämällä.

Tule viimeistelemään 
OmaStadin 

ehdotuksia Teema-
raksoille huhtikuussa. 

Lisätiedot:  
omastadi.hel.fi.

Yksi asukkaiden OmaStadi- ehdotuksista  
on Roihu vuoressa sijaitsevan leikki- 

puisto Tuhkimon kunnostaminen.

 ISO OSA OmaStadin ehdotuk-
sista liittyy liikuntaan ja ulkoi-

luun, josta vastaavan kaupungin 
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan 

erityissuunnittelija Kimmo Isotalo pi-
tää osallistuvaa budjetointia motivoivana 

työntekijän näkökulmastakin.
”Yksi parhaista asioista työssäni on mahdol-

lisuus edistää helsinkiläisten liikunta-, liikkumis- 
ja ulkoilumahdollisuuksia. OmaStadissa on ollut 
hienoa nähdä, että myös kaupunkilaiset haluavat 
paljolti samoja asioita. Se antaa luottamusta sii-
hen, että teemme oikeita asioita.”

Yksi OmaStadin tavoitteista on muuttaa kau-
pungin toimintatapoja keskustelevimmiksi, ker-
too kaupunginkanslian osallisuus- ja neuvonta-
yksikön kehittämispäällikkö Kirsi Verkka.

”OmaStadissa on kyse tärkeästä kaupungin 
toimintakulttuurin muutoksesta kohti keskuste-
levampaa tapaa tehdä asioita yhdessä asukkai-
den kanssa.”
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Parasta työssäni on se, että 
saan toteuttaa intohimoani edis-
tää pyöräliikennettä ja samalla 
luoda kulkumuodoiltaan monipuo-

lista kaupunkia. Olen valmistunut alalle korkea-
koulusta ja tehnyt liikennesuunnitteluun liittyviä 
töitä vuosikymmenen ajan yksityisellä ja julki-
sella sektorilla, muun muassa simuloinut autolii-
kennettä, kehittänyt liikenneturvallisuutta sekä 
koonnut Tampereen ja Tuusulan pyöräliikenteen 
edistämisen suunnitelmat.

Työviikot vaihtelevat. Toistuvaa on esimerkiksi 
projektien johtaminen ja koordinointi, sidos-
ryhmäyhteistyö ja palautteisiin vastaaminen eri 
kanavissa. Välillä koulutan, esitelmöin ja osallis-
tun päätösvalmisteluun. Kansainvälinen yhteis-
työ on tärkeää, koska Helsingillä ei ole koti-
maassa samankokoista verrokkikaupunkia. 
Teemme yhteistyötä erityisesti Kööpenhaminan, 
mutta myös esimerkiksi Tukholman, Oslon ja 
Amsterdamin kanssa.

Olen ylpeä siitä, että olemme pyöräilyasioiden 
edelläkävijöitä Suomessa ja hyviä maailman 
mitassakin. Pyöräliikenne huomioidaan kaikilla 
kaupunki- ja liikennesuunnittelun tasoilla esi-
merkiksi suurissa katu-uudistuksissa. Kanta-
kaupungissa rakennetaan ja kunnostetaan 
lähivuosina noin 100 kilometriä väyliä, ja viime 

vuonna jo helpotettiin alueen yksisuuntaisilla 
kaduilla pyöräilyä. Baanalla ylittyi viime vuonna 
miljoonan pyöräilijän raja, ja Kulosaaren puisto-
tielle avattiin ensimmäinen pyöräkatu. Noin 80 
prosentilla helsinkiläisistä on fillari. 

Yllättäviä tilanteita tulee lähes päivittäin. Esi- 
merkiksi mediat saattavat pyytää haastattelua 
nopealla varoitusajalla. Yllättävistä tilanteista 
haastavimpia, mutta onneksi harvinaisimpia, ovat 
kuolemaan johtaneiden pyöräilyonnettomuuksien 
selvittelyyn osallistuminen kaupungin edustajana.

Työkaverini ovat loistotyyppejä: motivoituneita, 
asiantuntevia ja kehitysmyönteisiä. Saimme 
loppu vuodesta kaupunginhallitukselta hyväksyn-
nän Helsingin pyöräliikenteen uudelle kehittämis-
ohjelmalle, joka on kunnianhimoinen. Olemme 
osallistuneet valtakunnallisiin linjauksiinkin.

Tässä työssä pärjätäkseen täytyy olla määrätie-
toinen, kärsivällinen ja hahmottaa suuria koko-
naisuuksia. Kieli- ja esiintymistaitoakin tarvitaan. 
Itselleni lapsuus- ja nuoruusvuodet Kanadassa 
ovat antaneet siihen hyvää pohjaa.

Terveiseni helsinkiläisille: Käyttäessäsi filla-
ria perusarjessa esimerkiksi työ- ja kauppa-
reissuilla edistät terveyttä ja säästät ilmas-
toa. Hyötyä kertyy huomaamatta.

”Vaikka olen intohimoinen pyöräilyn edistäjä, katson liikennettä aina 
kaikkien kulkumuotojen kokonaisuutena ja koetan löytää kaikille 
parhaiten sopivia ratkaisuja”, kertoo Oskari Kaupinmäki.

Stadilla duunissa
Mikä on parasta työssäsi, pyöräliikenteen 
koordinaattori Oskari Kaupinmäki?

3 FAKTAA 
PYÖRÄILYSTÄ

1. 0,5 h pyöräi
lyä päivässä 
täyttää viikko
liikuntasuosi
tuksen.

2. Pyöräily on 
nopein kulku
muoto kanta
kaupungissa 
alle 5 km:n 
matkoilla.

3. Liityntä
pysäköinti on 
ilmaista: filla
roi asemalle ja 
jatka julkisella.
 

Pyöräilyä 
kehitetään
Helsingistä halutaan kai-
kenikäisille sopiva ympäri-
vuotinen pyöräilykaupunki, 
jossa on pyöräilyä vähin-
tään viidennes kaikista kul-
kutavoista vuoteen 2025 
mennessä. Tähän pyritään 
pyöräliikenteen kehittämis- 
ohjelmalla 2020−2025.

Kaupungin tavoitteena 
on pyöräliikenteen suorat ja 
sujuvat reitit, joiden risteys-
järjestelyt sekä jalankulun 
ja pyöräliikenteen erotte-
lut ovat selkeitä. Pyöräväy-
lien ja -pysäköinnin ylläpi-
don tulee olla laadukasta 
ja vastata kysyntään ympä-
rivuotisesti, kuten pyörä-
palveluidenkin. Työmaa-
järjestelyissä edellytetään 
pyöräliikenteen huomioi-
mista. Tärkeänä pidetään 
myös pyöräilykasvatusta 
sekä myönteisen kuvan vah-
vistamista pyöräilystä.

Pyöräliikenteen kehittä-
misellä edistetään Helsin-
gin tavoitteita olla maailman 
toimivin kaupunki sekä pyr-
kimystä hiilineutraaliuteen 
vuoteen 2035 mennessä.

Löydä paras 
pyöräreitti
Itselleen sopivimman  
pyöräreitin voi etsiä  
Helsingin seudun liikenteen  
HSL:n Reittioppaasta  
(hsl.reittiopas.fi) valitse-
malla pyörän kulkumuo-
doksi. Fillarin voi myös jättää 
liityntäpysäköintiin ja jatkaa 
matkaa junalla, bussilla, 
metrolla tai ratikalla. Pyörän 
pysäköinti on maksutonta ja 
aikarajatonta. 

 → Lisätietoa: hsl.fi/ 
matkustaminen/pyoraily

 

Pyöräilyviikko 
toukokuussa
Valtakunnallista Pyöräily-
viikkoa vietetään 8.–16.5.  
Viikon mittaan on teema-
päiviä, esimerkiksi 8.5. on 
Pyörä kuntoon -päivä ja 9.5. 
perhepyöräilypäivä. Pyörä- 
matkailuun keskitytään 15.5. 
Katso päivittyvät tiedot 
osoitteista:

 → poljin.fi 
hel.fi/pyoraily

KAUPUNKIPYÖRIÄ LÄHES KOKO HELSINKIIN 

Helsinkiin saadaan juhannukseen mennessä 105 uutta kaupunkipyöräasemaa. Asennustyöt alkavat toukokuussa, ja asemia 
avataan sitä mukaa kuin niitä valmistuu. Käyttöön tulee portaittain myös 1 050 uutta kaupunkipyörää heinäkuun alkuun men-
nessä. Kaupunkipyöräpalvelu laajenee kattamaan koko Helsingin lukuun ottamatta Kehä III:n ulkopuolelle jääviä alueita  
Östersundomissa ja Ala-Tikkurilassa.

Kaupunkipyöräpalvelu käynnistyy 1.4. Rekisteröityminen avataan maaliskuun lopulla osoitteessa kaupunkipyorat.hsl.fi, 
josta saa myös lisätietoa aiheesta. Helsingissä kaupunkipyöräpalvelusta vastaa Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos HKL.

Tiina Kotka   Martti Tulenheimo

Pyöräilyviikko siirtyy 
koronapandemian  
takia ajankohtaan  

28.8.–5.9.2021.
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LUKIJAKILPAILU

Kilpailukuvassa näkyvä Runebergin 
apteekki (Runeberginkatu 32) toimi 
aiemmin Ilmarinkadun ja Runeber-
ginkadun kulmassa. Asuin lapsuu-
dessani Runeberginkatu 49:ssä, 
joten lähellä oli myös Carelia- 

lukijakilpailu.
helsinkilehti@
hel.fi

Helsinki-lehti, 
Lukijakilpailu, 
PL 1, 00099 Hel-
singin kaupunki

Lukijakilpailun 
on tuottanut 
kaupungin- 
arkiston 
erikoistutkija 
Martti  
Helminen.

Kadonnutta kaupunkikuvaa
Lukijakilpailun kuvassa kohoaa uudisrakennuksia koko kadun mitalla  
1950-luvun alussa Helsingissä.

Missä päin kaupunkia kuvaaja on ikuistanut tämän katunäkymän?

Vastaus viime kysymykseen
Viimeksi kysyttiin missä päin Helsinkiä sijaitsee 
Suomen vanhin apteekki, joka perustettiin Vii-
puriin jo vuonna 1689 ja joka talvisodan rauhan-
ehtojen myötä joutui sieltä lähtemään. Runeber-
gin apteekki Etu-Töölössä jatkaa vanhaa Viipurin 
Kauppatorin I apteekin perinnettä. Apteekin 
nykyinen osoite on Runeberginkatu 32.
 
Kilpailu keräsi ennätysmäärän vastauksia ja 
monet muistelivat omia apteekkikokemuksiaan.

Ennätysmäisen suuren osallistujajoukon 
vuoksi oikein vastanneiden joukosta arvottiin 
kaksi voittajaa: Timo Härmälä ja Katja Kangas-
niemi-Marrocco – onnittelumme! Palkinnot on 
lähetetty voittajille. Kiitos kaikille osallistujille! 

Käy kommentoimassa Uusi Eliel -kilpailun ehdotuksia
ARKKITEHTUURIKILPAILUN ehdotukset  
Elielinaukion ja Asema-aukion alueen kehittämi-
seksi ovat nyt esittelyssä uusieliel.fi-sivustolla. 
Ehdotuksia voi käydä myös kommentoimassa 
kerrokantasi.hel.fi-sivustolla 4.4. asti. Yleisöltä 
pyydetään töistä palautetta, sillä sitä hyödynne-
tään kilpailun tuomaroinnissa.

Elielinaukion ja Asema-aukion alueesta halu-
taan luoda viihtyisä ja elävä osa kävelykeskus-
taa. Hankkeen tarkoitus on parantaa alueen 
toimivuutta erityisesti jalankulkijoiden ja pyöräi-
lijöiden näkökulmasta. 

HANKKEEN uusieliel.fi-sivuilla kerrotaan, että 
”alueen uusi elämä ja korkealaatuiset arkkiteh-
toniset ratkaisut auttavat nostamaan Elielinau-
kion ja Asema-aukion alueen arvoisekseen Hel-
singin keskustan paraatipaikaksi”.

Kilpailu järjestettiin kutsukilpailuna, ja kil-
pailijat valittiin esikarsinnalla. Kilpailussa ovat 
mukana arkkitehtitoimistot MVRDV, Snøhetta, 
JKMM Arkkitehdit ja Anttinen Oiva Arkkitehdit 
tiimeineen sekä Cederqvist & Jäntti Arkkitehdit 
ja Arkkitehtitoimisto K2S tiimeineen.

Kilpailun järjestävät Elielin kehitys Oy ja Hel-
singin kaupunki yhdessä. Kokonaan suomalai-

sen Elielin kehitysyhtiön muodostavat alueen 
kiinteistönomistajat Ilmarinen, OP-Vuokratuotto, 
VR, SOK, Exilion Real Estate sekä kiinteistöke-
hittämiseen ja -sijoittamiseen erikoistunut Evata 
Partners. 

UUSI ELIEL -arkkitehtuurikilpailun tuomaris-
toon kuuluvat professorit Cino Zucchi ja Pentti 
Kareoja sekä maisema-arkkitehti Mirjam Larin-

kari. Lisäksi tuomaristoon kuuluu Helsingin kau-
pungin nimittämiä kaupunkisuunnittelun asian-
tuntijoita sekä Elielin kehitys Oy:n edustajia. 
Tuomariston puheenjohtajana toimii apulais- 
pormestari Anni Sinnemäki. Tuomaristo käyttää 
erityisasiantuntijoita tarpeen mukaan arvoste-
lunsa tukena. 

 → Kerro mielipiteesi täällä:  
kerrokantasi.hel.fi/elielinaukionkilpailu 

Ehdotuksia Elielinaukion ja Asema-aukion kehittämiseksi voi tutkia uusieliel.fi-sivustolla.

Vastaukset pyydetään lähettämään 4.5. mennessä sähköpostilla  
(lukijakilpailu.helsinkilehti@hel.fi) tai postitse (Helsinki-lehti, Lukijakilpailu,  
PL 1, 00099 Helsingin kaupunki). Mainitsettehan postiosoitteenne, jos  
haluatte osallistua Helsinki-aiheisen tuotepalkinnon arvontaan.

apteekki Manskun ja Runebergin-
kadun kulmassa. Kävimme osta-
massa molemmista salmiakkia ja 
Vitol-suklaata. Muistan vieläkin van-
han apteekin tuoksun ja mystisen 
tunnelman.  RITVA PESONEN

VOLKER  
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Ikääntyneille 
suunnattua viestin-

tää ja digitukipalveluja 
on kehitetty. Digi tukea saa 

130 
toimipaikasta  

viikoittain.

 
Helsinki koetaan 

 turvalliseksi. Vastaajista 
koki olonsa turvalliseksi   

36,8 %  

  ja melko turvalliseksi  

 54,8 %. 

 Melko turvattomaksi tuntee olonsa  
5 % ja turvattomaksi 1,3 %.  

(Helsingin turvallisuus tutkimus 2018)

Koko maassa 

13,6 %  
 20–54-vuotiaista tupakoi.  

Helsingissä vastaava luku on 

noin 9,4 %.  
(Vuoden 2018 tilasto)

Helsinkiläisten ikä- 
vakioitu sairastavuus-

indeksi oli

 87 pistettä vuonna 2019, 
kun koko maan vertailuluku on 100.  
Helsinkiläiset ovat terveempiä kuin 

suomalaiset keskimäärin, mutta 
Helsingin alueiden välillä on 

suuria eroja.

Näin Helsingissä voidaan

HYVINVOINTIA EDISTETÄÄN JA SEURATAAN LAAJASTI

Kaupunkilaisten hyvinvointiin ja terveyteen vaikuttavat talous-,  
työllisyys-, koulutus-, asunto- ja aluepolitiikka, kulttuurin ja vapaa-ajan 
palvelut sekä sosiaali- ja terveyspolitiikka ja yhdyskuntasuunnittelun 
ratkaisut. Hyvinvointia ja terveyttä edistetään kaupungilla erilaisilla 
toimenpiteillä, joiden kehittymistä seurataan. HYTE-barometri on  
näiden toimien seurantaväline. 

Työttömyyden ja 
lomautuksien äkillinen 

nousu koronapandemian seu-
rauksena on kohdistunut erityisesti 

nuoriin aikuisiin ja ulkomaalaistaustai-
siin asukkaisiin. Työttömien osuus  

työ voimasta Helsingissä  
lokakuussa 2020 oli  

13,6 %  
eli 5 prosenttiyksikköä suurempi 

kuin lokakuussa 2019.

 4,6 % 
(243 nuorta)  

9. luokan päättäneistä jäi 
ilman opiskelupaikkaa 

vuonna 2019.

 

Lukiolaisista  
yksinäiseksi itsensä 

usein tunsi 

29 %  
 vuonna 2020.

 Helsinkiläisten  
mielen hyvinvointi on  

heikommalla tolalla kuin 
muualla maassa keskimäärin.  

Esimerkiksi aikuisten  
psyykkinen kuormittuneisuus  

on Helsingissä  

14,4 %  
kun se koko maassa on  

14 %.

Vaikka  
Liikkumis ohjelma  

on edistänyt aikuisten arki- 
liikkumista, iso osa kaupunki- 

laisista liikkuu liian vähän.  
Kunto liikuntaa harrastaa  

aikuisista vähän yli  

34 %.

13–17-vuotiai-
den omien päihde- 

ja mielenterveys syiden 
vuoksi tehdyt lastensuojelu-

ilmoitukset ovat lisääntyneet. 
Niitä tehtiin  

1 160 
ilmoitusta vuonna 2019.

Uusin kaupunkilaisten hyvinvointia ja terveyttä mittaava 
HYTE-barometri kuvaa vuosia 2018–2021. 
Alla on poimintoja barometrista. 
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Suurin osa helsinkiläisistä voi hyvin erilaisilla hyvinvoinnin mittareilla 
tarkasteltuna, mutta elämänlaadussa, terveydessä ja hyvinvoinnissa 
on nähtävissä eroja koetun toimeentulon mukaan ja helsinkiläisten 
terveydessä on suuria eroja asuinalueiden välillä. Koettu hyvä toi-
meentulo lisää onnellisuuden tunnetta aikuisväestössä. 

56 %  niistä, jotka kokevat toimeentulonsa helpoksi 
ovat onnellisia. Koettu heikko toimeentulo vähentää  
onnellisuuden tunnetta aikuisväestössä.

 36 %  niistä, jotka kokevat toimeentulonsa heikoksi 
ovat onnellisia.

(Koettu toimeentulo on yksilön henkilökohtainen käsitys omasta tai perheen taloudellista tilanteesta,  
jonka yksilö muodostaa vertailemalla omaa tilannetta suhteessa muihin lähiympäristössä.)

Onnistumisia Huolenaiheita

Suurin osa voi hyvin

 Kaupunkipyörillä  
on ajettu  

2,6 miljoonaa 
matkaa kaudella 2020.

STADIN HY TE-BAROMETRISTA LISÄÄ TIETOA: HEL .FI  - KAUP UNKI JA HALLINTO – TIETOA HELSINGISTÄ – TIL ASTOT JA TUTKIMUKSET – JULKAISUT

 varhaiskasvatus-
yksiköistä osallistuu  

liikkuva varhaiskasva-
tus -ohjelmaan. 

Noin 90 %
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Mojo Erämetsän aikamatkakuvissa yhdistyy arkistojen historiallinen Helsinki nykypäivän pääkaupunkiimme. 
Tämänkertaisen Kadun puhdistus -teoksen pohjana on Signe Branderin kuva Kluuvista vuodelta 1912.

ASUMINEN

Vuokra-asunnon haku
Entinen Stadin asunnot, neuvonta, Työpajankatu 8, 
kiinni toistaiseksi (normaalisti ma–ti klo 8.15–12, 
ke–to klo 12–15, pe klo 12–15)
Puhelinpalvelu 09 3101 3030, ma–ti klo 12.30–
15.30, ke–to klo 9–12, pe klo 12–14. 
Chat: asunnonhaku.hel.fi (ma–to klo 9–15,  
pe klo 12–15), sähköposti: asunnonhaku@hel.fi

LIIKENNE JA KAUPUNKIYMPÄRISTÖ

HSL joukkoliikenne 
Rautatieaseman palvelupiste länsisiivessä,  
Elielinaukio 3  ja puhelinneuvonta  
p. 09 4766 4000 ma–pe klo 7.30–19,  
la–su klo 9.30–17
Kadut, viheralueet ja pysäköinti
Puhelinpalvelu 09 3102 2111 (ma–to klo 8.15–16 ja
pe klo 12–15), palvelupiste Työpajankatu 8:ssa
kiinni toistaiseksi (normaalisti ma–ti klo 8.15–
12, ke–to klo 12–15, pe klo 12–15), hel.fi/palaute.

YRITTÄMINEN

Neuvontapalveluja yrittäjille sekä 
yrittäjiksi aikoville
NewCo Helsinki, p. 09 3103 6360 
newcohelsinki.fi

MATKAILU

Matkailuneuvonta
Helsingin päärautatieasema, Länsisiipi,
Elielinaukio 3, kiinni toistaiseksi  
(normaalisti ma–pe klo 9.30–17.30)
Puhelinpalvelu 09 3101 3300
Chat: MyHelsinki.fi (ma–su klo 9–16)
helsinki.touristinfo@hel.fi

Koronarokotuksen ajanvaraus
p. 09 3104 6300 (ma–pe klo 8–18)
koronarokotusaika.fi
Neuvolat
Arkisin klo 8–12, p. 09 3105 5530
Chat: hel.fi/perheentuki (ma–pe klo 10–12)
Hammashoito
Ajanvaraus p. 09 3105 1400 ma–to klo 7–18 ja  
pe klo 7–15, takaisinsoittopalvelu.
Kiireellinen hammashoito, p. 09 3105 1400
ma–pe klo 7–14. Iltaisin, viikonloppuisin ja
arkipyhinä kiireellinen hoito Haartmanin
sairaalassa, Haartmaninkatu 4, rakennus 12.
Ajanvaraus p. 09 4717 1110 ma–pe klo 14–21,
la–su ja arkipyhinä klo 8–21.
Soita ennen päivystykseen menoa, jotta hoidon-
tarpeen kiireellisyys voidaan arvioida.
Chat: hel.fi/hammashoito (ma–pe klo 8–15)
Seniori-info
p. 09 3104 4556 (ma–pe klo 9–15)
seniori.info@hel.fi, chat: hel.fi/seniorit
Sosiaalipalvelut
Sosiaalineuvonta p. 09 3104 4400
ma–pe klo 9–16, chat: hel.fi/sosiaalineuvonta
Sosiaalipäivystys iltaisin ja viikonloppuisin
p. 020 696 006
Kriisipäivystys
Äkillisissä kriisitilanteissa 24/7
p. 09 3104 4222

KASVATUS JA KOULUTUS

Päiväkodit, perhepäivähoito, leikkipuistot, 
peruskoulut, lukiot ja ammatillinen koulutus:
neuvonta p. 09 3104 4986  
(ma–pe klo 10–12 ja 13–15),  
hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala

Koronapandemian vuoksi tarkista päivittyvät 
tiedot osoitteesta hel.fi.

Helsingin kaupunki
p. 09 310 1691 (vaihde), hel.fi
Henkilöt ja toimipaikat: numerot.hel.fi
Helsinki-info, kaupungin neuvonta
Tietoa kaupungin palveluista 
ja maahanmuuttoasioista 
ma–to klo 9–16, pe klo 10–15,
p. 09 3101 1111, chat: hel.fi
International House Helsinki (IHH),
ma–to klo 9–16, pe klo 10–16,
toistaiseksi vain ajanvarausasiakkaille.
Keskustakirjasto Oodin neuvontapiste sekä
alueelliset neuvontapisteet toistaiseksi suljettu.
Lisätietoa: neuvonta.hel.fi

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

Terveysasemat
Terveysasemakohtaiset numerot ja
chat osoitteessa hel.fi/terveysasemat
Omaolo
Oirearviot osoitteessa omaolo.fi
Päivystys
Kun oma terveysasema on kiinni,
soita ensin Päivystysapuun, p. 116 117
Terveysneuvonta
Tietoa Helsingin terveyspalveluista ja
terveysneuvontaa 24/7, p. 09 3101 0023
Koronaneuvonta
Tietoa koronaviruksesta ja koronatestiaikoja  
p. 09 3101 0024 (ma–su klo 8–18) tai omaolo.fi
Korona-infoa arabiaksi, somaliksi  
ja englanniksi
p. 09 3101 0011 (ma–pe klo 9–12, toistaiseksi)
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32 Ota yhteyttä! 
Täältä saat tietoa kaupungin palveluista




