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Toiminta-ajatus

Palvelut

Sisäliikuntapaikat

Ulkoliikuntapaikat

Ulkoilualueet ja -reitit

Veneily

Kalastus

Liikunnanohjaus

Liikuntaseurojen ja liikuntalaitosten avustaminen

Rastilan leirintäalue

Liikuntapalvelujen markkinointi ja tiedottaminen

1. 2.

Helsinkiläisten elämisen laadun ja toimintakykyisyyden parantaminen  
liikunnan keinoin.

Liikuntastrategian keskeisin haaste on  
liikkumattomuuden vähentäminen.
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Vuosien 2013 – 2017 liikuntastrategia  

viitoitti toimintaa, joka oli 95. liikunta- 

toimen historiassa. Strategiatavoitteista 

merkittäviä olivat mm. liikuntapalvelujen 

tuottaminen yhdessä muiden toimijoiden 

kanssa ja seura-avustusjärjestelmän uudistus.      

       Virasto jatkoi kokonaisuudessaan  

nettobudjetoituna yksikkönä. Vuosi sujui 

taloudellisesti hyvin ja toiminnalliset  

tavoitteet saavutettiin. Tulot kasvoivat  

etenkin sisäliikuntapaikkojen ja maauima- 

loiden lisääntyneiden kävijämäärien ansiosta.

       Olympiastadionin perusparannushanke 

edistyi ja kaupunki osallistuu sen kustan- 

nuksiin noin 100 miljoonalla eurolla.  

Stadion on vuoteen 2019 mennessä suurta-

pahtumien lisäksi Helsingin liikuntatarjontaa 

täydentävä monitoimiareena.

STADI-
KA

toimintakertomus_A5 8s_final.indd   3 03/06/15   15:19



Liikuntalautakunta, Puheenjohtaja, Riku Ahola

Liikuntajohtaja, Anssi Rauramo

Kehittämis-
yksikkö

Sisäliikunta-
palvelut

Osastopäällikkö
Petteri Huurre

Ulkoliikunta-
palvelut

Osastopäällikkö
Stefan Fröberg

Merelliset 
palvelut

Osastopäällikkö
Turo Saarinen

Liikunta- ja 
hyvinvointipalvelut

Osastopäällikkö  
Tarja Loikkanen

Tekninen yksikkö

Sisäliikuntapalvelut Ulkoliikuntapaikat Liikunnanohjaus

Venesatamat

Kalastus

Rastilan leirintäalue

Maauimalat Ulkoilualueet Henkilöstöliikunta

UimarannatUlkoilureitit

Ulkoilupuistot ja  
–alueet, saaret ja 

vesiliikenne

Hallintopalvelut
Osastopäällikkö Kirsti Laine

Hallintoyksikkö

Henkilöstöyksikkö

Liikuntapalvelu

Talousyksikkö

Tietotekniikka-
yksikkö

Viestintäyksikkö

UUSI JOHTOSÄÄNTÖ uudisti osastojen nimet, jotka kuvaavat nyt aikaisempaa  
osuvammin toiminnan keskeistä sisältöä, palvelua kuntalaisille. Liikuntalautakunnalle 
vuosi oli 4-vuotiskauden toinen.      
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Liikuntapaikkojen suunnittelua, rakenta-

mista, perusparantamista, lähiliikunta-

paikkarakentamista ja alueiden esiraken-

tamista toteutettiin lähes 12 miljoonalla 

eurolla.

    Merkittävimmät investointikohteet olivat 

Oulunkylän liikuntapuiston tekojääradan  

valaistuksen ja Uimastadionin katsomo- 

rakennuksen perusparannukset sekä 

Pirkkolan liikuntapuiston tekonurmikentän, 

Lauttasaaren liikuntapuiston ja Munkki-

niemenkentän perusparannukset.

LIIKUNTAPAIKKOJEN SUUNNITTELU  
JA RAKENTAMINEN

Terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan 

lisäämistä ja liikkumattomuuden vähentämistä 

toteutettiin eri-ikäisille sekä omina palveluina 

että yhdessä muiden toimijoiden kanssa.

      Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 

liikkumaan aktivoivat hankkeet toteutuivat 

hienosti. Ilonaiheiksi nousivat EasySport-  

ja FunAction -toimintojen vakiintuminen.  

Yhteistyössä opetusviraston kanssa jatkui  

Liikkuva koulu -ohjelman jalkauttaminen 

peruskouluihin.

      Nuorten yhteiskuntatakuu -hankkeessa 

aktivoitiin työttömiä ja liikuntaa harrasta- 

mattomia nuoria tarjoamalla matalan  

kynnyksen liikuntaa. Ikääntyneiden  

ja erityisryhmien liikuntapalveluiden  

kehittäminen jatkui yhteistyössä terveys-  

ja sosiaalitoimen kanssa.

LIIKUNTA- JA HYVINVOINTIPALVELUT
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Maauimaloiden kesä oli vilkas ja sää suosi 

asiakkaita. Kivikon hiihtohallissa tehtiin 

uusi kävijäennätys, 21 456 hiihtäjää.  

Tähän vaikutti osaltaan tammikuun  

huonot ulkohiihtokelit.

     Erilaiset tapahtumat muun muassa lasten 

liikuntahulinat ja senioreiden liikunta- 

säpinät Liikuntamyllyssä sekä Naisten- 

päivät ja Äijäpäivät uimahalleissa kasvatti-

vat asiakasmääriä. Lisäksi lukuisat kilpailu- 

tapahtumat värittivät liikuntapaikkojen 

toimintaa.

SISÄLIIKUNTAPALVELUT

Lämmin kesä nosti kävijämääriä ja heinä-
kuussa kirjautui koko 2000-luvun korkein 
kävijämäärä, yli 600 000, josta suurin 
osa ulkoilualueilla. 
     Sekä luistelu- että hiihtokausi jäivät  
lyhyiksi. Mskate ja Mski –palvelujen 
avulla kerrottiin internetin välityksellä 
luonnonjääkenttien ja latujen reaali-

aikainen tilanne. 
     Lukuisilla kentillä ympäri Helsinkiä 
järjestettiin monia tapahtumia ja kilpai-
luja, esimerkiksi perinteiset jalkapallon 
Helsinki Cup ja Stadi cup.
     Kaupungin länsipuolisisten ulkoilu- 
alueiden asiakaskysely antoi pohjan  
tulevien vuosien ulkoilualueuudistuksille. 

ULKOLIIKUNTAPALVELUT

Jatkettiin Helsingin vesiliikenteen kehittä-
mistä yhteistyössä vesiliikenneyrittäjien 
kanssa. Venesatamissa tehtiin aikaisempien 
vuosien tapaan runsaasti kunnostustöitä.
     4 020 suoravuokratun venepaikan  
lisäksi kunnossapitovastuullamme oli  
4 305 venekerhoille vuokrattua vene- 
paikkaa. 

Uusi talvisäilytysalue valmistui Ruusu- 
niemeen. Erilaisiin merellisiin tapahtumiin 
rakennettiin olosuhteita, esimerkkinä  
lohenuistelun EM-kilpailut. 
      Tapahtumat värittivät myös uimaran- 
tojen toimintaa ja lukuisat kalastustapahtu-
mat monipuolistuivat viikoittaisten pilkkien 
alkaessa Rajasaaressa. 

MERELLISET PALVELUT

Alueen palvelut kehittyivät yhteistyössä 

eri toimijoiden kanssa. Matkailullisesti 

vuosi oli haasteellinen sekä säiden että 

maailmantaloudellisen tilanteen vuoksi. 

Tämä näkyi etenkin venäläisten asiak- 

kaiden määrän laskuna. Yöpymisvuoro- 

kausia oli yhteensä 91 517. Asiakkais- 

tamme 45 prosenttia oli ulkomaalaisia.

RASTILA CAMPING

Vuoden kokonaiskävijämäärä oli 5,3 miljoonaa. 

Koko laitostoiminnan käyntikertatavoitteet ylittyivät ja 
käyntikertoja oli yhteensä 3,9 miljoonaa. 
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Toimipisteiden energiatehokkuutta parannet-

tiin peruskorjauksilla ja energian - ja veden 

kulutusta seurattiin aktiivisesti. Energiaa 

säästäviä ratkaisuja käytettiin sekä suunnit- 

telussa että rakentamisessa ja ylläpidossa.

       Uimahalleissa ja liikuntapuistossa otettiin 

käyttöön Ekokompassijärjestelmiä, joiden 

avulla muun muassa liikuntapaikkojen seka-

jätteet vähenivät.

Itämeren hajakuormituksen vähentämiseksi 

kunnostettiin merellisten ulkoilualueiden 

vesihuoltoa ja öljyntorjuntavalmius kehittyi 

pelastuslaitoksen järjestämissä  

öljyntorjuntaharjoituksissa. 

       Liikuntapaikkojen pyöräilyolosuhteita 

parannettiin ja yhteistyössä eri toimijoiden 

kanssa edistettiin erilaisin tapahtumin  

muun muassa työmatkapyöräilyä. 

YMPÄRISTÖTAVOITTEIDEN  
TOTEUTUMINEN

RAS
TILA
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Paavo Nurmen kuja 1 C
PL 4800, 00099 Helsingin kaupunki
Puh: 09 310 8771
S-posti: liikuntavirasto@hel.fi
www.hel.fi/liikunta

TUNNUSLUKUJA

Avustuksia järjestöille 
ja laitoksille.

16 349 000 €
-tapahtuma-
avustuksia 

71 000 €

711 064
liikunnanohjauksen 

käyntikertoja

423 149
maauimaloiden 
käyntikertoja

24 14
talviuinti-
paikkaa

16 
vesiliikenne-

reittiä

7 980
kalastus-

lupaa 

11 965
vene-

paikkoja

1 850
veneiden talvi-
säilytyspaikkoja

uimarantaa, 
valvottuja 13
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