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§ 74
V 16.2.2022, Valtuutettu Jape Lovénin aloite Rastilan leirintäalueen 
toimintaedellytysten turvaamisesta

HEL 2020-011650 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Elisa Geb-
hardin ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Jape Lovénin aloite 21.10.2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Jape Lovén ja 22 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, 
että kaupunki turvaa Rastilan leirintäalueen toimintaedellytykset. 

Kaupunginvaltuusto palautti 16.6.2021, § 198 aloitteen uudelleen val-
misteltavaksi kaupunginhallitukselle äänin 38-42. Palautusehdotus oli 
muotoiltu seuraavasti: "Kaupunginvaltuusto katsoo, että Rastilan leirin-
täalueen säilyminen on tärkeää Helsingin matkailun kannalta. Leirintä-
alue sijaitsee erittäin hyvien joukkoliikenneyhteyksien päässä ja mah-
dollistaa ekologisen matkailun Helsingissä: leirintäalueelta pääsee 
kaikkialle Helsinkiin kohtuullisessa ajassa käyttämällä metroa ja muita 
joukkoliikennevälineitä. Korvaavaa paikkaa, joka mahdollistaisi leirintä-
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alueen käyttäjien yhteydet kaupungin eri osiin joukkoliikenteeseen tu-
keutuen, ei ole leirintäalueelle osoitettavissa. Tästä syystä kaupungin-
valtuusto palauttaa asian valmisteltavaksi tavoitteella, että leirintäaluet-
ta tulee jatkossakin kehittää matkailukäytössä."

Uudelleen valmisteltavaksi palautetusta aloitteesta on saatu kaupun-
kiympäristölautakunnan lausunto. 

Yleiskaava 2016 ja Vartiokylänlahden suunnitteluperiaatteet ovat kau-
punkiympäristön toimialalla kaavoituksen voimassaolevina lähtökohti-
na, ja kaavoitusta valmistellaan suunnitteluprosessissa saatavien lisä-
tietojen pohjalta. 

Kokouksessaan 20.10.2020 kaupunkiympäristölautakunta piti Vartioky-
länlahden suunnitteluperiaatteista päättäessään tärkeänä, että leirintä-
aluetta kehitetään matkailun alueena, eikä sitä kaavoiteta asuntoalu-
eeksi, ennen kuin sille on löytynyt korvaava paikka Helsingissä. Rasti-
lan leirintäalue voi toistaiseksi jatkaa matkailukäytössä, kuitenkin tie-
dostaen, että korvaava sijaintipaikka on tarvittaessa osoitettavissa. On 
myös mahdollista, että osa Rastilan leirintäalueesta profiloituu tulevai-
suudessa urbaanina matkailu- ja leirintäalueena, ja osa toiminnoista 
siirtyy Ultunan porttiin. Ultunan porttia on mahdollista kehittää ekologi-
seksi metsäleirintäalueeksi ja Sipoonkorven vetovoimaiseksi sisään-
käynniksi pidemmällä aikavälillä.

Matkailun kehittäminen tulevaisuudessa

Kaupungin kasvaessa myös matkailupalveluja on kehitettävä. Matkailu 
on tällä hetkellä murroksessa, ja kaupunki selvittää parhaillaan moni-
puolisesti erilaisten matkailupalveluiden sijoittumista Helsinkiin. Hotel-
lien lisäksi kohtuuhintaista ja elämyksiä tarjoavaa matkailua kehitetään 
mm. osana merellistä Helsinkiä. Majamaja- ja Nolla-mökkejä on jo pys-
tytetty Hevossalmeen ja Isosaareen, ja ne tarjoavat uudenlaisen elä-
myksen nauttia hiilineutraalista luontomatkailusta. Lisäksi Kivinokan 
asemakaavaehdotuksessa esitetään leirintäaluetta sekä matkailua pal-
velevien rakennusten korttelialuetta alueen maankäyttöratkaisuksi.

Monessa Pohjois-Euroopan pääkaupungissa on tällä hetkellä useam-
pia leirintäalueita. Kesän 2021 aikana kaupunkiympäristön toimialan 
maankäytön yleissuunnittelu -palvelussa on selvitetty uudentyyppisen 
metsäleirintäalueen sijoittumisedellytyksiä Sipoonkorven eteläreunalle 
(Ultunan portti), ja tehty alueelle konsepti- ja tilavaraussuunnitelma. 
Selvitystyössä ekologisen ja erähenkisen metsäleirintäalueen konsep-
tin koettiin täydentävän Helsingin matkailupalvelutarjontaa, ja metsälei-
rintäalue tunnistettiin potentiaaliseksi vetovoimakohteeksi sekä itähel-
sinkiläisten ulkoilu- ja virkistyspalvelujen kannalta, että kansainvälisten 
matkailijoiden houkuttelemisessa. Ultunan portin kehittäminen nähtiin 
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tärkeänä osana koko Sipoonkorven kehittämistä. Alue on tällä hetkellä 
ainoa varsinainen sisäänkäynti Sipoonkorpeen Helsingissä, ja siellä si-
jaitsee Helsingin kaupungin Metsähallitukselle vuokraama Knutersin-
tien pysäköintialue.

Tällä hetkellä Sipoonkorven sisääntulopaikoilla on käynnissä kehittä-
missuunnitelmia sekä Vantaan Kuusijärvellä että Sipoon Korvenportis-
sa. Myös Metsähallitus näkee Sipoonkorven kävely- ja maastopyöräily-
reitistön sekä opastuksen kehittämisen tulevina vuosina tärkeänä.

Ultunan portti

Ultunan portin alueelle laadittu ekologisen metsäleirintäleirintäalueen 
konseptisuunnitelma palvelisi sekä päiväkävijöitä että yöpyviä matkaili-
joita. Suunnitelma laadittiin hyvässä yhteistyössä kulttuurin ja vapaa-
ajan toimialan, kaupunkiympäristötoimialan asemakaavoituspalvelun ja 
kaupunkitila- ja maisemasuunnittelu -palvelun, Metsähallituksen sekä 
Sipoon ja Vantaan edustajien kanssa. Lopetuskokoukseen osallistui 
Helsingin kaupungilta myös elinkeino-osaston matkailuyksikön edusta-
ja. Konseptissa esitettyjen toimintojen, kuten info- ja kokoontumispis-
teen, telttailupaikkojen, matkailuautoille varattujen alueiden, ulkoruokai-
lufasiliteettien, metsäleikkipuiston sekä kiipeily- ja maastopyöräradan, 
todettiin asettuvan hyvin kansallispuiston rajapintaan. Suunnitelma 
koettiin kehittämiskelpoiseksi ja jopa innostavaksi, ja se olisi mahdollis-
ta toteuttaa vaiheittain. 

Ultunan portin suunnitelma olisi mahdollista toteuttaa Rastilasta riippu-
mattomana hankkeena. Pidemmällä aikavälillä Ultunan portissa olisi 
mahdollista varautua myös vastaavaan määrään matkailuautopaikkoja, 
mikä Rastilassa on tällä hetkellä. Kaupunginhallitus toteaa tilanteen täl-
tä osin muuttuneen sitten kaupunginvaltuuston käsittelyn (16.6.2021), 
jolloin perusteena asian palauttamiselle uudelleen valmisteltavaksi oli, 
että ”korvaavaa paikkaa, joka mahdollistaisi leirintäalueen käyttäjien 
yhteydet kaupungin eri osiin joukkoliikenteeseen tukeutuen, ei ole lei-
rintäalueelle osoitettavissa”. Ultunan porttiin (Degermossa) pääsee 
bussilla 839K. Itäkeskuksesta ja Landbosta kulkevat bussilinjat 831 ja 
831K.

On huomioitava, että Ultunan portin tarkempaan suunnitteluun, asema-
kaavoitukseen ja investointien osoittamiseen on varattava useampia 
vuosia aikaa. Östersundomin osayleiskaavoitusta ollaan käynnistä-
mässä alkuvuonna 2022, ja sen hyväksymisen tavoiteaikataulu on ku-
luva valtuustokausi. Ultunan portin laajamittainen kehittäminen edellyt-
tää myös infran suunnittelua ja investointien varaamista. Ultunan portin 
aluetta on mahdollista kehittää vaiheittain. Ultunan portin alueelle ei ole 
kohdistunut ristiriitaisia maankäyttötavoitteita.
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Ultunan portti voi toimia hyvänä lisänä Helsingin leirintäalue- ja matkai-
lutarjontaan. Ultunan portti ei kuitenkaan vastaa sijainniltaan tai nykyi-
siltä julkisen liikenteen kulkuyhteyksiltä Rastilan leirintäalueen tarjoa-
mia mahdollisuuksia. Siksi on tärkeää, että Rastilan leirintäaluetta kehi-
tetään jatkossakin kaupunkimatkailukohteena, mikä ei poissulje muiden 
matkailukohteisen kehittämistä sen rinnalla.

Vastaus on kaupunkiympäristölautakunnan lausunnon mukainen. Kau-
punkiympäristölautakunta teki asiaa käsitellessään lausuntoon yksimie-
lisesti edellisen kappaleen mukaisen lisäyksen.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus 
esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vä-
hintään 15 valtuutettua.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Jape Lovénin aloite 21.10.2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 21.12.2021 § 728

HEL 2020-011650 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Yleiskaava 2016 ja Vartiokylänlahden suunnitteluperiaatteet ovat kau-
punkiympäristön toimialalla kaavoituksen voimassaolevina lähtökohti-
na, ja kaavoitusta valmistellaan suunnitteluprosessissa saatavien lisä-
tietojen pohjalta. Kokouksessaan 20.10.2020 kaupunkiympäristölauta-
kunta piti Vartiokylänlahden suunnitteluperiaatteista päättäessään tär-
keänä, että leirintäaluetta kehitetään matkailun alueena, eikä sitä kaa-
voiteta asuntoalueeksi, ennen kuin sille on löytynyt korvaava paikka 
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Helsingissä. Rastilan leirintäalue voi toistaiseksi jatkaa matkailukäytös-
sä, kuitenkin tiedostaen, että korvaava sijaintipaikka on tarvittaessa 
osoitettavissa. On myös mahdollista, että osa Rastilan leirintäalueesta 
profiloituu tulevaisuudessa urbaanina matkailu- ja leirintäalueena, ja 
osa toiminnoista siirtyy Ultunan porttiin. Ultunan porttia on mahdollista 
kehittää ekologiseksi metsäleirintäalueeksi ja Sipoonkorven vetovoi-
maiseksi sisäänkäynniksi pidemmällä aikavälillä.

Matkailun kehittäminen tulevaisuudessa

Kaupungin kasvaessa myös matkailupalveluja on kehitettävä. Matkailu 
on tällä hetkellä murroksessa, ja kaupunki selvittää parhaillaan moni-
puolisesti erilaisten matkailupalveluiden sijoittumista Helsinkiin. Hotel-
lien lisäksi kohtuuhintaista ja elämyksiä tarjoavaa matkailua kehitetään 
mm. osana merellistä Helsinkiä. Majamaja- ja Nolla-mökkejä on jo pys-
tytetty Hevossalmeen ja Isosaareen, ja ne tarjoavat uudenlaisen elä-
myksen nauttia hiilineutraalista luontomatkailusta. Lisäksi Kivinokan 
asemakaavaehdotuksessa esitetään leirintäaluetta sekä matkailua pal-
velevien rakennusten korttelialuetta. 

Monessa Pohjois-Euroopan pääkaupungissa on tällä hetkellä useam-
pia leirintäalueita. Kesän 2021 aikana Maankäytön yleissuunnittelu -
palvelussa on selvitetty uuden tyyppisen metsäleirintäalueen sijoittumi-
sedellytyksiä Sipoonkorven eteläreunalle (Ultunan portti), ja tehty alu-
eelle konsepti- ja tilavaraussuunnitelma. Ekologisen ja erähenkisen 
metsäleirintäalueen konseptin koettiin täydentävän Helsingin matkailu-
palvelutarjontaa, ja metsäleirintäalue tunnistettiin potentiaaliseksi veto-
voimakohteeksi sekä itähelsinkiläisten ulkoilu- ja virkistyspalvelujen 
kannalta, että kansainvälisten matkailijoiden houkuttelemisessa. Ultu-
nan portin kehittäminen nähtiin tärkeänä osana koko Sipoonkorven ke-
hittämistä. Alue on tällä hetkellä ainoa varsinainen sisäänkäynti Si-
poonkorpeen Helsingissä, ja siellä sijaitsee Helsingin kaupungin Met-
sähallitukselle vuokraama Knutersintien pysäköintialue.

Tällä hetkellä Sipoonkorven sisääntulopaikoilla on käynnissä kehittä-
missuunnitelmia sekä Vantaan Kuusijärvellä että Sipoon Korvenportis-
sa. Myös Metsähallitus näkee Sipoonkorven kävely- ja maastopyöräily-
reitistön sekä opastuksen kehittämisen tulevina vuosina tärkeänä.

Ultunan portti

Ultunan portin alueelle laadittu ekologisen metsäleirintäleirintäalueen 
konseptisuunnitelma palvelisi sekä päiväkävijöitä että yöpyviä matkaili-
joita. Suunnitelma laadittiin hyvässä yhteistyössä Kulttuuri- ja vapaa-
ajan toimialan, asemakaavoituksen, kaupunkitila- ja maisemasuunnitte-
lu -palvelun, Metsähallituksen sekä Sipoon ja Vantaan edustajien 
kanssa. Lopetuskokoukseen osallistui myös henkilö Elinkeino-osaston 
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matkailuyksiköstä. Konseptissa esitettyjen toimintojen, kuten info- ja 
kokoontumispisteen, telttailupaikkojen, matkailuautoille varattujen 
alueiden, ulkoruokailufasiliteettien, metsäleikkipuiston sekä kiipeily- ja 
maastopyöräradan, todettiin asettuvan hyvin kansallispuiston rajapin-
taan. Suunnitelma koettiin kehittämiskelpoiseksi ja jopa innostavaksi, ja 
se olisi mahdollista toteuttaa vaiheittain. 

Ultunan portin suunnitelma olisi mahdollista toteuttaa Rastilasta riippu-
mattomana hankkeena. Pidemmällä aikavälillä Ultunan portissa olisi 
mahdollista varautua myös vastaavaan määrään matkailuautopaikkoja, 
mikä Rastilassa on tällä hetkellä. Tältä osin tilanteen voidaan todeta 
muuttuneen valtuustokäsittelystä 16.6.2021, jolloin perusteena asian 
palauttamiselle uudelleenvalmisteluun oli, että ”korvaavaa paikkaa, jo-
ka mahdollistaisi leirintäalueen käyttäjien yhteydet kaupungin eri osiin 
joukkoliikenteeseen tukeutuen, ei ole leirintäalueelle osoitettavissa”. Ul-
tunan porttiin (Degermossa) pääsee bussilla 839K. Itäkeskuksesta ja 
Landbosta kulkevat bussilinjat 831 ja 831K. 

On huomioitava, että Ultunan portin tarkempaan suunnitteluun, asema-
kaavoitukseen ja investointien osoittamiseen on varattava useampia 
vuosia aikaa. Östersundomin osayleiskaavoitusta ollaan käynnistä-
mässä alkuvuonna 2022, ja sen tavoiteaikataulu on kuluvan valtuusto-
kauden aikana. Ultunan portin laajamittainen kehittäminen edellyttää 
myös infran suunnittelua ja investointien varaamista. Ultunan portin 
aluetta on mahdollista kehittää vaiheittain. Ultunan portin alueelle ei ole 
kohdistunut ristiriitaisia maankäyttötavoitteita.

Ultunan portti voi toimia hyvänä lisänä Helsingin leirintäalue- ja matkai-
lutarjontaan. Ultunan portti ei kuitenkaan vastaa sijainniltaan tai nykyi-
siltä julkisen liikenteen kulkuyhteyksiltä Rastilan leirintäalueen tarjoa-
mia mahdollisuuksia. Siksi lautakunta pitää tärkeänä, että Rastilan lei-
rintäaluetta kehitetään jatkossakin kaupunkimatkailukohteena, mikä ei 
poissulje muiden matkailukohteisen kehittämistä sen rinnalla.

Käsittely

21.12.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Eveliina Heinäluoma: Ultunan portti voi toimia hyvänä lisänä Helsingin 
leirintäalue- ja matkailutarjontaan. Ultunan portti ei kuitenkaan vastaa 
sijainniltaan tai nykyisiltä julkisen liikenteen kulkuyhteyksiltä Rastilan 
leirintäalueen tarjoamia mahdollisuuksia. Siksi lautakunta pitää tärkeä-
nä, että Rastilan leirintäaluetta kehitetään jatkossakin kaupunkimatkai-
lukohteena, mikä ei poissulje muiden matkailukohteisen kehittämistä 
sen rinnalla.
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Kannattaja: Mia Haglund

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Eveliina 
Heinäluoman vastaehdotuksen.

14.12.2021 Pöydälle

07.12.2021 Pöydälle

09.03.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

02.03.2021 Pöydälle

16.02.2021 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Satu Tarula, yleiskaavasuunnittelija: 310 37164

satu.tarula(a)hel.fi

Kaupunginvaltuusto 16.06.2021 § 198

HEL 2020-011650 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto palautti asian uudelleen valmisteltavaksi. 

Käsittely

16.06.2021 Palautettiin

Valtuutettu Nuutti Hyttinen ehdotti valtuutettu Ville Jalovaaran kannat-
tamana, että kaupunginvaltuusto palauttaa asian kaupunginhallitukselle 
uudelleen valmisteltavaksi seuraavasti:

Kaupunginvaltuusto katsoo, että Rastilan leirintäalueen säilyminen on 
tärkeää Helsingin matkailun kannalta. Leirintäalue sijaitsee erittäin hy-
vien joukkoliikenneyhteyksien päässä ja mahdollistaa ekologisen mat-
kailun Helsingissä: leirintäalueelta pääsee kaikkialle Helsinkiin kohtuul-
lisessa ajassa käyttämällä metroa ja muita joukkoliikennevälineitä. Kor-
vaavaa paikkaa, joka mahdollistaisi leirintäalueen käyttäjien yhteydet 
kaupungin eri osiin joukkoliikenteeseen tukeutuen, ei ole leirintäalueelle 
osoitettavissa. Tästä syystä kaupunginvaltuusto palauttaa asian valmis-
teltavaksi tavoitteella, että leirintäaluetta tulee jatkossakin kehittää mat-
kailukäytössä.
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10 äänestys

Asian käsittelyn jatko JAA, palautus EI

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Kaupunginvaltuusto katsoo, että Rastilan leirintäalueen säi-
lyminen on tärkeää Helsingin matkailun kannalta. Leirintäalue sijaitsee 
erittäin hyvien joukkoliikenneyhteyksien päässä ja mahdollistaa ekolo-
gisen matkailun Helsingissä: leirintäalueelta pääsee kaikkialle Helsin-
kiin kohtuullisessa ajassa käyttämällä metroa ja muita joukkoliikenne-
välineitä. Korvaavaa paikkaa, joka mahdollistaisi leirintäalueen käyttä-
jien yhteydet kaupungin eri osiin joukkoliikenteeseen tukeutuen, ei ole 
leirintäalueelle osoitettavissa. Tästä syystä kaupunginvaltuusto palaut-
taa asian valmisteltavaksi tavoitteella, että leirintäaluetta tulee jatkos-
sakin kehittää matkailukäytössä.

Jaa-äänet: 38
Ted Apter, Eva Biaudet, Silja Borgarsdottir Sandelin, Jussi Chydenius, 
Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Joona Haavisto, Jasmin Hamid, Atte 
Harjanne, Mari Holopainen, Kati Juva, Otso Kivekäs, Otto Meri, Seija 
Muurinen, Matti Niiranen, Dani Niskanen, Laura Nordström, Johanna 
Nuorteva, Hannu Oskala, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, 
Matti Parpala, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Lau-
ra Rissanen, Wille Rydman, Daniel Sazonov, Satu Silvo, Anni Sinne-
mäki, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Lilja Tamminen, Reetta Vanha-
nen, Laura Varjokari, Sanna Vesikansa, Ozan Yanar

Ei-äänet: 42
Zahra Abdulla, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, 
Harry Bogomoloff, Mika Ebeling, Tuula Haatainen, Mia Haglund, Juha 
Hakola, Jussi Halla-aho, Eveliina Heinäluoma, Veronika Honkasalo, 
Abdirahim Husu Hussein, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Jukka Järvi-
nen, Atte Kaleva, Mai Kivelä, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Pia Kop-
ra, Vesa Korkkula, Kauko Koskinen, Heimo Laaksonen, Johanna Lai-
saari, Maria Landén, Petra Malin, Sami Muttilainen, Björn Månsson, 
Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Mika Raatikainen, Nasima Razmy-
ar, Suldaan Said Ahmed, Mirita Saxberg, Juhani Strandén, Ilkka Taipa-
le, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Mauri Venemies, Sinikka Vepsä, Anna 
Vuorjoki

Tyhjä: 3
Katju Aro, Mia Nygård-Peltola, Johanna Sydänmaa

Poissa: 2
Alviina Alametsä, Anna Laine
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Kaupunginvaltuusto palautti asian kaupunginhallitukselle uudelleen 
valmisteltavaksi.

02.06.2021 Pöydälle

19.05.2021 Pöydälle

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 03.05.2021 § 323

HEL 2020-011650 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 02.02.2021 § 13

HEL 2020-011650 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan näkemyksen mukaan päätös Rasti-
lan leirintäalueen toiminnan jatkamisesta on ensisijaisesti tehtävä elin-
keino- ja matkailupoliittisin perustein huomioiden kaupungin kehittymi-
nen ja aluerakentaminen. Leirintäpalvelut eivät ole liikuntapalvelujen 
ydintoimintaa, joten leirintätoiminnan jatkuvuutta ei voida perustella lii-
kuntapoliittisilla näkökulmilla. Rastilan leirintäalueella on kuitenkin vai-
kutusta liikuntapalvelukokonaisuuden investointitarpeisiin ja kaupun-
kiympäristön toimialan investointiohjelmaan, joten päätökset leirintä-
alueen toiminnan jatkamisesta tulee tehdä lähitulevaisuudessa. 
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Helsingin hyvän matkailukaupunki-imagon yhtenä edellytyksenä ovat 
monipuoliset majoitusvaihtoehdot. Leirintä- ja lähimatkailun suosio kas-
vaa koko ajan muun muassa ilmastonmuutoksen myötä. Rastila on 
kiistatta valtakunnallisesti tärkein leirintäalue ja toimii veturina Suomen 
leirintämatkailulle.

Rastilan alueelle on kaavailtu rakentamista ja leirintätoiminnalle on 
haettu uutta sijoituspaikkaa. Liikuntapalvelukokonaisuuden edustajat 
ovat osallistuneet moniin kokouksiin, joissa asiaa on käsitelty, mutta 
uudesta leirintäalueen sijainnista ei ole tehty päätöstä. 

Liikuntapalvelukokonaisuuden näkemyksen mukaan uuden sijoituspai-
kan haussa on huomioitava Rastilan poikkeuksellisen hyvä ja ainutlaa-
tuinen sijainti. Rastilan saavutettavuus metroradan varrella, sataman 
läheisyydessä, meren ja palveluiden äärellä on alueen suurin valtti. 
Vastaavaa kohdetta ei löydy muista Euroopan pääkaupungeista.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimintasäännön mukaan liikuntapal-
velukokonaisuus vastaa Rastilan leirintäalueen ylläpidosta. Liikuntapal-
velukokonaisuuden toive on, että alueen tulevaisuus ratkaistaan pysy-
västi lähitulevaisuudessa, jotta alueen ylläpitämiseen vaadittavat inves-
toinnit voidaan aikatauluttaa.

Leirintäalueen kiinteistöt ovat tällä hetkellä kohtalaisessa kunnossa, 
mutta esimerkiksi kaikki majoituskäytössä olevat hirsimökit kaipaavat 
vähintään pikaista peruskunnostusta vuonna 2019 teetetyn kuntoarvion 
perusteella. Kaupunkiympäristön toimialan oman arvion mukaan mök-
keihin ei kuitenkaan kannata tehdä suurta peruskorjausta, vaan ne 
kannattaa uusia kokonaisuudessaan. Kustannusarvio uusille mökeille 
on noin 700 000 euroa.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi


