
Hakemus Huvilateltan kehittämishankkeen rahoittamisesta kaupunginhallituksen 

käyttövaroista 

 

Helsingin tapahtumasäätiö sr anoo kaupunginhallituksen käyttövaroista 740 000 euron 

rahoitusta. Rahoituksella kehitetään Helsingin juhlaviikkojen Huvilateltan kokonaisuutta. 

 

Tausta 

 

Huvilateltta on Juhlaviikkojen ainoa oma esityspaikka. Vuonna 1995 ensimmäisen kerran 

pystytetty uniikkirakenne on aikojen saatossa muodostunut Juhlaviikkojen symboliksi. 

Sisältöjensä puolesta Huvilateltta on 18 illan konserttisarja, joka muodostaa pääosan 

Juhlaviikkojen kevyen ja rytmimusiikin tarjonnasta. 

 

Teltta on merkitty asemakaavaan ja sillä on pysyvä rakennuslupa. Teltan kapasiteettia on 

pystytty nostamaan rakennusluvan muutoksella, joka huomioi istuvan ja seisovan yleisön 

erilaiset pinta-alavaatimukset. Kasvanut yleisömäärä tarvitsee kasvatetut palvelutilat. 

Tapahtumarakenteetkin ansaitsevat päivityksen kerran 30 vuodessa. 

 

Arkkitehti Roy Mänttärin suunnittelemat teltat ovat kestäneet aikaa hyvin, mutta yli 25 

vuoden historiansa aikana sekä yleisöjen että artistien odotukset konserteilta 

kokonaisvaltaisina palveluelämyksinä ovat kasvaneet.  

 

Juhlaviikkojen ohjelmasta merkittävä osa on maksutonta. Taiteiden Yö, Taidelahjat ja 

korttelikonsertit ovat kuitenkin lyhytaikaisia. Juhlaviikoilta puuttuu maksuton, koko 

tapahtuman ajan kestävä kokonaisuus, jossa myös Juhlaviikkojen taiteilijoita ja sen 

maksullisia sisältöjä voidaan esitellä yleisöille.  

 

Helsingin tapahtumasäätiö sr on osa Helsingin kaupunkikonsernia. 

 

Hanke 

 

Hankkeessa kehitetään Huvilateltan aluetta laajentamalla sekä maksavien asiakkaiden 

aidattua aluetta että luomalla sen Ympyrätalon puolelle kokonaan uusi maksuton 

tapahtuma-alue - festivaalipuisto. Hanke koostuu pysyvistä hankinnoista ja vuosittain 

vuokrattavista rakenteista, joiden määrä, laatu ja muoto riippuu siitä, millaisia taidesisältöjä 

ja palveluita alueelle halutaan kunakin vuonna toteuttaa. Hankkeen tavoite on luoda 

peruspuitteet, joissa voidaan tuottaa vuosittain erilaisia taide-elämyksiä.  

 

Nykyisen Huvilateltan toinen kattopressu ja aluetta ympäröivä aita uusitaan. Konserttiteltan 

sisällä oleva katsomorakenne uudistetaan siten, että sen esteettömyys paranee. 

Uusittavien rakenteiden suunnittelussa tavoitellaan myös säästöä rakennus- ja 

purkuajoissa. 

 



Maksullisella alueella lisätään yleisön palvelupisteitä, kuten wc-tiloja, 

anniskelukapasiteettia ja katettuja oleskelutiloja. Näiden lisäksi kehitetään keittiötilaa, jotta 

se voi palvella kasvanutta yleisömäärää. 

 

Huvilateltan kasvanut kapasiteetti edellyttää nykyistä sujuvampaa ihmisvirtojen hallintaa ja 

parempaa kulunvalvontaa. Huvilan yleisön sisäänkäynti siirretään nykyisiltä paikoiltaan 

etelä- ja pohjoissivuilta kokonaan aidatun alueen kaakkoiskulmaan. Uusi portti on myös 

uuden Huvilateltan symboli. Paviljonkimainen rakenne on sekä identiteettitekijä että 

toiminnallinen yksikkö. Lipunmyynnin- ja tarkastuksen lisäksi rakenteeseen integroidaan 

huoltotiloja ja konsertteihin liittyviä oheispalvelufasiliteetteja. 

 

Festivaalipuisto Huvilateltan ja Ympyrätalon välissä tulee muodostamaan kahden ja 

puolen viikon maksuttoman festivaalikeskuksen. Kevein rakentein toteutettava 

kokonaisuus sisältää oleskelu ja palvelurakenteita sekä vuosittaisen taideinstallaation 

mahdollistavat kiinnitysrakenteet. Alueelle ei tule esiintymislavaa tai muita raskaita 

rakenteita, mutta se suunnitellaan sillä tavalla joustavaksi, että tarvittaessa alue 

mahdollistaa niin elokuvien katselun, keskustelutilaisuudet kuin installaatiotaiteen 

esittämisen joko koko festivaalin ajan tai joinakin iltoina. 

 

Festivaalipuiston alue tulee rajata muusta puistosta tavalla, joka täyttää 

viranomaismääräykset, mutta luo ymmärryksen avoimesta ja kutsuvasta kaupunkitilasta. 

 

Hanke muodostuu pysyvän rakentamisen ja tapahtumatuotannon periaatteiden 

yhdistämisestä. Sen yhteydessä suunnitellaan ja hankitaan ne rakenteelliset osat, jotka 

ovat uniikkeja ja joita ei voi tavanomaisten tapahtumarakenteiden tapaan vuokrata. 

Normaalit vuokrarakenteet ja -kalusto vuokrataan jatkossakin vuosittain.  

 

Anotulla summalla maksetaan kokonaisuuden ja sen osien suunnittelutyö sekä omiksi 

hankittavat rakenteet. Vuokrakalusto hankitaan Huvilateltan tuotannon kautta vuosittaisen 

tuotantobudjetin sisällä. Kasvava kalustovuokrakustannus katetaan nykyisten rakenteiden 

ratkaisuja parantamalla sekä omia tuottoja lisäämällä. 

 

Hankinnat tehdään Helsingin tapahtumasäätiön taseeseen, jossa nykyinen Huvilatelttakin 

kirjanpidollisesti vielä poistamattomilta osiltaan sijaitsee.  

 

Aikataulu 

 

Hanke jakautuu kahdelle vuodelle. 

 

Vuoden 2021 aikana tehdään suunnittelutyö yhdessä säätiön henkilöstön ja JKMM-

Arkkitehtien kanssa ja käynnistetään lupaprosessi rakennusvalvontapalvelun ja 

maankäytön yksikön kanssa. Asemakaavamuutosta ei tässä vaiheessa käynnistetä vaan 

tarkoitus on toimia viiden vuoden poikkeamispäätöksellä, jonka aikana selvitetään 

edellytykset kaavamuutokselle. Mikäli koronatilanne sallii teltan rakentamisen kesällä 



2021, tehdään silloin osa teknisistä uudistuksista sekä lopullisen toteutuksen 

koerakenteita. 

 

Uusi Huvila aukeaa elokuussa 2022. Talven ja kevään aikana rakennetaan uudet 

rakenteelliset osat. Mikäli hanke johtaa maanrakennustöihin, ne suoritetaan kevään 2020 

aikana. 

 

Hankkeen budjetti 

 

Pääsuunnittelija 50 000 

Erikoissuunnittelijat 30 000 

Graafinen suunnittelu 30 000 

Teltan kate 38 000 

Katsomorakenteet 50 000 

Alueaita 50 000 

Aidatun alueen oleskeluhimmelit 45 000 

Aidatun alueen tarjoilurakenteet 23 000 

Aidatun alueen kulkureitit ja maanrakennus 47 000 

Portin rakenteet 55 000 

Keittiön lisärakenteet 20 000 

Huollon logistiikkaparannukset 13 000 

Festivaalipuiston rajauselementit 22 000 

Festivaalipuiston oleskeluhimmelit 48 000 

Festivaalipuiston alueen tarjoilurakenteet 38 000 

Festivaalipuiston alueen taide-elementit 35 000 

Ääni-, valo- ja AV-laitteisto 35 000 

Festivaalipuiston kulkureitit ja maanrakannus 35 000 

Huolto-, jäte- ja wc-rakenteet (koko alue) 35 000 

Koerakenteet ja esivalmistus 4 000 

Muut kulut, n. 5% 37 000 

Yhteensä 740 000 

 

Muuta 

 

Hanke pystytään toteuttamaan kaupunginhallituksen käyttövaroista myönnetyillä 

avustuksilla, mutta säätiön tavoite on hakea lisärahoitusta suurilta säätiöiltä. Haut 



aukeavat syksyllä 2021 ja päätökset apurahojen saajista tehdään alkuvuodesta 2022. 

Mahdollinen lisärahoitus käytetään lisäämällä ostettavien rakenteiden määrää, joka 

osaltaan pienentää vuosittain vuokrattavien rakenteiden kustannuksia ja siten parantaa 

Juhlaviikkojen mahdollisuuksia tarjota ensiluokkaisia taide-elämyksiä helsinkiläisille. 

 

Hankkeen taloudellinen mittari on se, voidaanko Huvilateltan kokonaisuus tuottaa 

omarahoitteisesti. Säätiön näkemys on, että myytyjen lippujen lukumäärää ja keskihintaa 

nostamalla, uusia palveluita myymällä, vanhaa myyntiä lisäämällä ja nykyisiä rakenteellisia 

ratkaisuja kyseenalaistamalla kokonaisuuden omarahoitusta voidaan parantaa kolmen 

vuoden aikana n. 200 000 euroa.  

 

 

Helsingissä 20.4.2021 

 

 

Stuba Nikula 

toimitusjohtaja 

Helsingin tapahtumasäätiö sr 


