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§ 130
Valtuutettu Sirkku Ingervon toivomusponsi Käpylinnan uima-altaan 
korvaamisesta Koskelan sairaala-alueelta

HEL 2017-005415 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 
19.4.2017 hyväksymän toivomusponnen (Sirkku Ingervo) johdosta teh-
dyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä 
tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Liitteet

1 Ingervo Sirkku, toivomusponsi 1, Kvsto 19.4.2017 asia 19

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Käsitellessään 19.4.2017 kunnan asukkaan aloitetta vesivoimistelual-
taan ja liikuntatilojen rakentamisesta Koskelan alueelle kaupunginval-
tuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

"Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuutta löytää 
korvaava paikka Käpylinnan yhteydessä olevalle, varsinkin erityisryh-
mien ja vanhusten käytössä olleelle uima-altaalle Koskelan sairaalan 
alueelta." (Sirkku Ingervo)
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Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toi-
mitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen joh-
dosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hy-
väksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi muille valtuute-
tuille.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan on lausunnossaan 12.8.2017 kaupun-
ginhallitukselle valtuutettu Yrjö Hakasen toivomusponnesta koskien ve-
sivoimistelualtaan ja liikuntatilojen rakentamista Koskelan alueelle to-
dennut, että ”Koskelan monipuoliseen palvelukeskuksen 16.2.2016 hy-
väksytyssä tarvekuvauksessa on palvelukeskukseen suunniteltu kunto-
sali ja useita monitoimitiloja, joita voidaan käyttää liikunta- ja harrasteti-
loina. Vesivoimisteluallasta palvelukeskuksen yhteyteen ei ole suunni-
teltu." 

Kaupungin muusta palvelutuotannosta ja tiloista erillisten liikunta- ja al-
lastilojen rakentaminen Koskelan sairaalan alueelle on sekä toiminnalli-
sesti että taloudellisesti huono ratkaisu.

Liikunnan palvelukokonaisuuden käytössä on 4 uimahallia (Itäkeskus, 
Jakomäki, Pirkkola ja Yrjönkatu) ja kaksi pienempää allastilaa (Kamppi 
ja Käpylinna). 

Käpylinnassa on kolme pientä erillistä liikuntatilaa: kuntosali, liikuntasali 
ja uima-allas. Liikunnan palvelukokonaisuus järjestää siellä erilaisia oh-
jattuja ryhmiä, kuten ohjattua kuntosaliharjoittelua, vesijumppia ja voi-
mistelutunteja. Käpylinnan asiakaskunta koostuu työikäisistä, senioreis-
ta ja erityisryhmistä.

Erityisryhmille oli syksyllä 2017 15 vesijumpparyhmää, 1 kuntosaliryh-
mä, 3 jumpparyhmää sekä itsenäisen harjoittelun ryhmiä. Lasten temp-
putaitoryhmässä on 9 asiakasta. Yhteensä erityisryhmissä on 328 asia-
kasta. 

Senioreille järjestetään 9 vesijumpparyhmää, 6 kuntosaliryhmää ja 
jumpparyhmää. Yhteensä senioriryhmien asiakkaita on 234. 

Käpylinnan toiminta jatkuu vielä vuoden 2018 loppuun saakka. Raken-
nuksen peruskorjaus käynnistyy tämän jälkeen ja sen arvioitu kesto on 
yli vuosi. Tilojen korjaaminen nykyiseen käyttöön olisi vaikeaa ja kallis-
ta. Lisäksi pienehköjen liikuntatilojen määrä olisi supistunut entises-
tään, kun jumppasalin paikalle olisi pitänyt sijoittaa taloteknisiä järjestel-
miä.

Käpylinnan asiakkaat saadaan sijoitettua liikuntasalien osalta muihin lii-
kunnan palvelukokonaisuuden toimipisteisiin esimerkiksi Maunulaan ja 
Pirkkolaan. Osa senioreiden ja erityisryhmien vesijumpparyhmistä voi-
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daan siirtää Kinaporin palvelukeskukseen. Myös Yrjönkadun uimahal-
liin lisätään senioreiden vesijumppia, ja Kampin liikuntakeskukseen eri-
tyisryhmien vesijumppia tilojen käytön sallimissa rajoissa.

Liikuntamyllyssä on liikunnan käytössä allas- ja pukuhuonetilat, joiden 
nykyinen tilauskäyttö on vähäistä. Näistä tiloista on ollut tarkoitus luo-
pua. Tässä yhteydessä on mahdollista selvittää, voitaisiinko nämä tilat 
muuttaa kohtuullisin kustannuksin ohjatun vesivoimistelun ja erityisryh-
mien käyttöön. Näihin tiloihin voitaisiin siirtää erityisryhmien tarpeisiin 
soveltuvat kuntosalilaitteet, jotka ovat Käpylinnassa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Liitteet

1 Ingervo Sirkku, toivomusponsi 1, Kvsto 19.4.2017 asia 19

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 03.10.2017 § 54

HEL 2017-005415 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa, että erillisen selvityksen teke-
minen ei ole enää tarpeellista.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan on lausunnossaan 12.8.2017 kaupun-
ginhallitukselle valtuutettu Yrjö Hakasen toivomusponnesta koskien ve-
sivoimistelualtaan ja liikuntatilojen rakentamista Koskelan alueelle to-
dennut, että ”Koskelan monipuoliseen palvelukeskuksen 16.2.2016 hy-
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väksytyssä tarvekuvauksessa on palvelukeskukseen suunniteltu kunto-
sali ja useita monitoimitiloja, joita voidaan käyttää liikunta- ja harrasteti-
loina. Vesivoimisteluallasta palvelukeskuksen yhteyteen ei ole suunni-
teltu. Sosiaali- ja terveystoimen toimialaan eivät ensisijaisesti kuulu eri-
laisten liikuntapalvelujen kehittäminen, liikuntapaikkojen investoinnit ja 
ylläpitäminen.”

Kaupungin muusta palvelutuotannosta ja tiloista erillisten liikunta- ja al-
lastilojen rakentaminen Koskelan sairaalan alueelle on sekä toiminnalli-
sesti että taloudellisesti huomattavasti huonompi ratkaisu.

Liikunnan palvelukokonaisuuden käytössä on 4 uimahallia (Itäkeskus, 
Jakomäki, Pirkkola ja Yrjönkatu) ja kaksi pienempää allastilaa (Kamppi 
ja Käpylinna). Käpylinnan tilat poistuvat liikunnan käytöstä, kun kiinteis-
tön remontti käynnistyy kesällä 2018.

Käpylinnassa on kolme pientä erillistä liikuntatilaa: kuntosali, liikuntasali 
ja uima-allas. Liikunnan palvelukokonaisuus järjestää siellä erilaisia oh-
jattuja ryhmiä, kuten ohjattua kuntosaliharjoittelua, vesijumppia ja voi-
mistelutunteja. Käpylinnan asiakaskunta koostuu työikäisistä, senioreis-
ta ja erityisryhmistä.

Erityisryhmille on syksyllä 2017 15 vesijumpparyhmää (193 asiakasta), 
1 kuntosaliryhmä (12 asiakasta), 3 jumpparyhmää (40 asiakasta) sekä 
itsenäisen harjoittelun ryhmiä (74 asiakasta). Lasten tempputaitoryh-
mässä on 9 asiakasta. Yhteensä erityisryhmissä on 328 asiakasta. Kai-
kissa ryhmissä on tällä hetkellä vapaita paikkoja.

Työikäisille on 2 vesijumpparyhmää, joissa on 30 asiakasta. Kaupungin 
henkilöstöliikunnalla on lisäksi kaksi ryhmää. 

Senioreille järjestetään 9 vesijumpparyhmää (126 asiakasta), 6 kunto-
saliryhmää (82 asiakasta) ja jumpparyhmää (26 asiakasta). Yhteensä 
senioriryhmien asiakkaita on 234. Myös kaikissa näissä ryhmissä on ti-
laa tällä hetkellä.

Liikunnan palvelukokonaisuus järjestää Käpylinnassa myös yhteistyö-
kursseja vammaisjärjestöjen kanssa. Lisäksi Käpylinnassa harjoittelee 
vammais- ja eläkejärjestöjä.

Liikunnan palvelukokonaisuuden sekä vammais- ja eläkeläisjärjestöjen 
lisäksi Käpylinnan liikuntatiloissa on joitakin liikuntaseurojen ja muiden 
tahojen varattuja vuoroja sekä kuntosalin vapaaharjoittelijoita. Vuonna 
2016 Käpylinnassa oli yhteensä 28 225 käyntikertaa.

Käpylinnan toiminta jatkuu vielä normaalisti kevään 2018 loppuun 
saakka. Rakennuksen peruskorjaus käynnistyy kesällä 2018 ja sen ar-
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vioitu kesto on reilu vuosi. Tilojen korjaaminen nykyiseen käyttöön olisi 
ollut tilakeskuksen aikaisemman arvion mukaan vaikeaa ja kallista. Li-
säksi pienehköjen liikuntatilojen määrä olisi supistunut entisestään, kun 
jumppasalin paikalle olisi pitänyt sijoittaa taloteknisiä järjestelmiä.

Käpylinnan asiakkaat saadaan sijoitettua liikuntasalien osalta muihin lii-
kunnan palvelukokonaisuuden toimipisteisiin esimerkiksi Maunulaan ja 
Pirkkolaan. Osa senioreiden ja erityisryhmien vesijumpparyhmistä voi-
daan siirtää Kinaporin palvelukeskukseen. Myös Yrjönkadun uimahal-
liin lisätään senioreiden vesijumppia, ja Kampin liikuntakeskukseen eri-
tyisryhmien vesijumppia tilojen käytön sallimissa rajoissa.

Liikuntamyllyssä on liikunnan käytössä allas- ja pukuhuonetilat, joiden 
nykyinen tilauskäyttö on vähäistä. Näistä tiloista on ollut tarkoitus luo-
pua kuluvan vuoden loppuun mennessä. Tässä yhteydessä on mahdol-
lista selvittää, voitaisiinko nämä tilat muuttaa kohtuullisin kustannuksin 
ohjatun vesivoimistelun ja erityisryhmien käyttöön. Näihin tiloihin voitai-
siin siirtää erityisryhmien tarpeisiin soveltuvat kuntosalilaitteet, jotka 
ovat Käpylinnassa.

Tulevina vuosina Bunkkerin liikuntatilojen valmistuminen lisää kaupun-
gin kokonaisvesipinta-alaa ja vapauttaa samalla muualta erityisryhmille 
ja senioreille soveltuvia allastiloja.

Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen talousarvioesityksessä vuodelle 2018 ja 
taloussuunnitelmassa vuosille 2018–2020 ei ole varauduttu Käpylinnan 
liikuntatiloja korvaavien tilojen käyttöönottoon. 

Liikunnan palvelukokonaisuuden investointimäärärahat ovat siirtyneet 
organisaatiouudistuksen yhteydessä kaupunkiympäristötoimialalle. Lii-
kunnan aikaisemmissa investointisuunnitelmissa ei ollut varauduttu kor-
vaavien allastilojen rakentamiseen Koskelan sairaalan alueelle.

Käsittely

03.10.2017 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Arja Karhuvaara: Päätöksen kappale 15 muutetaan seuraavasti:
Tulevina vuosina Bunkkerin liikuntatilojen valmistuminen lisää kaupun-
gin kokonaisvesipinta-alaa ja vapauttaa samalla muualta erityisryhmille 
ja senioreille soveltuvia allastiloja.

Kannattaja: Sami Muttilainen

Lautakunta hyväksyi vastaehdotuksen yksimielisesti.

Esittelijä
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liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen-Jormakka

Lisätiedot
Mia Savolainen, hallintosihteeri, puhelin: 310 87812

mia.savolainen(a)hel.fi


