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LIIKUNTATOIMEN KOKONAISSELVITYKSEN LOPPURAPORTTI 
Lausuntopyyntö, Helsingin kaupunginhallitus 23.1.2012 
dnro HEL 2011-002585 T 00 00 02 
 
 
Stadion-säätiön hallitus käsitteli liikuntatoimen kokonaisselvityksen 
loppuraporttia Säätiön näkökulmasta kokouksessaan 29.3.2012. 
 
Konsernirakenne ja johtaminen  
Raportissa todetaan, että Helsingin kaupungin liikuntakonserni koostuu hyvin 
monimuotoisesta organisaatiojoukosta, jota ohjataan useiden eri tahojen 
toimesta. Stadion-säätiö yhtyy raportin näkemykseen siitä, että toimintamalli 
toimii myös Säätiön osalta hyvin ja joustavasti. Stadion-säätiön rooli on 
selkeä; Säätiön ja liikuntaviraston operatiivisen johdon vuorovaikutus toimii 
käytännön tasolla erinomaisesti. 
 
Kaupunginhallitus valitsee Stadion-säätiön hallituksen, jolloin kaupunki voi 
käyttää myös haluamaansa päätösvaltaa. 
 
Kaupunkikonsernin ohjaus on tällä hetkellä lähinnä raportointia ja ohjeistusta. 
Säätiö noudattaa ko. ohjeistusta. Helsingin Olympiastadionin kiinteistö on 
kaupungin taseessa ja Säätiö ylläpitää ja hoitaa kiinteistöä. Stadion-säätiön 
tulorahoitus ei mahdollista kiinteistön vuosikorjauksia ja kiinteistö on 
kuntotutkimuksen mukaan erittäin huonossa kunnossa.  Olympiastadionin  
uudistaminen on hallitusohjelmassa. Säätiön hallintomallia on syytä 
tarkastella osana kaupunkikonsernia, mikäli Olympiastadionin uudistaminen 
toteutetaan suunnitellusti vuosien 2012-2018 aikana valtion ja kaupungin 
rahoituksella.  
 
Olympiastadion sijaitsee keskeisellä paikalla hyvien liikenneyhteyksien 
päässä Helsingin keskustasta. Töölön urheilukeskittymään kuuluvat 
Olympiastadionin lisäksi jalkapallon Sonera-Stadion, Helsingin jäähalli, 
Töölön kisahalli, kaupungin pallokentät, Eläintarhan kenttä, Uimastadion, 
velodrom ja Laakson ratsastusstadion. Töölön urheilukeskittymän 
kehittämistä kokonaisuutena kannattaisi pohtia Helsingin kaupungin ja 
muiden toimijoiden kesken. 
 
Liikuntafoorumi on tärkeä yhdysside liikuntakonsernin toimijoiden välillä. 
Liikuntafoorumin toiminta voisi olla nykyistä aktiivisempaa, 
järjestelmällisempää ja laajempaa (esim. toimihenkilöiden ja 
luottamushenkilöiden yhteiset foorumit). 
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Liikunnan tukimuodot 
Liikunnan tukimuodoista Stadion-säätiötä koskettavat vuokra-avustus 
tontinvuokraan ja avustukset lainojen hoitokuluihin. Lisäksi Stadionin 
liikuntasaleissa toimii tuetun käytön piirissä olevia urheiluseuroja. Tuettu 
käyttö on Stadion-säätiön näkökulmasta toimiva yhteistyömuoto. 
Mikäli tilan vuokra ylittää vahvistetun enimmäistuntitaksan, laskuttaa ko. 
liikuntalaitos seuroilta erotuksen. Stadion-säätiön liikuntatilojen vuokrat 
perustuvat vahvistettuun enimmäistuntihintaan. Jatkossa vuokria joudutaan 
korottamaan.  
 
Palveluverkon suunnittelu 
Olympiastadion nousi haastatteluissa ja kyselyissä merkittävimmäksi 
yksittäiseksi peruskorjauskohteeksi. Myös muut olympiarakennukset 
kaipaavat peruskorjausta. Olympiastadionin tarveselvityksessä esitetään, 
että Olympiastadion tulee uudistaa vastaamaan tulevien vuosikymmenten 
tarpeita ottaen huomioon sen sijainnin Töölön urheilukeskittymän ytimessä. 
Vaadittavien nykyaikaisten toimintojen, palveluiden ja 
turvallisuusnäkökulmien mahdollistamiseksi stadionin tonttia tulee laajentaa. 
Tämä vaatii asemakaavamuutosta. Suunnitelmissa Olympiastadionin 
ympäristö muuttuu Olympiapuistoksi. 
 
 
Helsingissä 29. pnä maaliskuuta vuonna 2012 
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