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§ 756
Lauttasaaren liikuntapuiston peruskorjauksen hankesuunnitelman 
hyväksyminen

HEL 2013-006586 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Lauttasaaren liikuntapuiston 
peruskorjaustyön hankesuunnitelman siten, että hankkeen 
enimmäishinta jo käytetyin suunnittelu- ja valmistelukustannuksin, lisä- 
ja muutostyövarauksin on 1.250.000,00 € (alv 0%), RI 136,30 
(2005=100). Arvonlisäverollinen enimmäishinta on siten 1.550.000,00 € 
(1.250.000,00 € + alv 24 % 300.000,00 € ).

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Laura Räty

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Lauttasaaren lp hankesuunnitelma Lilk.pdf

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee hyväksyä Lauttasaaren liikuntapuiston 
peruskorjaustyön hankesuunnitelman siten, että hankkeen 
enimmäishinta jo käytetyin suunnittelu- ja valmistelukustannuksin, lisä- 
ja muutostyövarauksin on 1.250.000,00 € (alv 0%), RI 136,30 
(2005=100). Arvonlisäverollinen enimmäishinta on siten 1.550.000,00 € 
(1.250.000,00 € + alv 24 % 300.000,00 € ).

Esittelijä

Hankkeelle on varattu vuoden 2013 työohjelmassa 500.000 €. 
Talousarvioehdotuksessa vuodelle 2014 on esitetty 500.000 € ja 
taloussuunnitelmaehdotuksessa 2015 on 100.000 €. Palloliitto on 
myöntänyt hankkeelle avustusta 30.000 € ja Opetus- ja 
kulttuuriministeriö liikuntapaikkojen perustamishankkeista 137.000 €. 
Myönnetyt avustukset tullaan anomaan ylitysoikeutena liikuntaviraston 
raamin päälle.

Peruskorjauksen tavoitteina on monipuolistaa kentän 
urheilumahdollisuuksia. Kenttäalueen ulkopuolelle rakennetaan 
ulkokuntosali, tekniikkarata, panna-areena sekä parkour- ja kiipeilyalue. 
Skeittipaikalle on tilavaraus. Pelikentälle asennetaan tekonurmi ja 
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kiertävä juoksurata pinnoitetaan joustavalla kestopäällysteellä. 2/4-
raitaisen juoksuradan pituus tulee säilymään 350 metrissä. Etusuora 
rakennetaan nykyisen kohdalle.

Yleisurheilun suorituspaikat sijoitetaan juoksuradan ulkopuolelle. 
Keskikentälle sekä päätyihin asennetaan FIFA Star 1 vaatimukset 
täyttävä kumirouhetekonurmi. Jalkapallonurmeen merkitään 95 m x 55 
m pelialue. Jalkapallonurmeen merkitään myös kaksi poikittaista 55 m 
x 40 m juniorikenttää sekä merkinnät kolmelle tenavapesäpallokentälle

Oleva vesiposti säilyy ja yksi uusi vesiposti sijoitetaan kentän 
koillispuolelle. Kenttävalaistus ja tenniskenttien valaistus uusitaan. 
Sisääntuloraitti ja paikoitusalue valaistaan.

Rakennustyöt on tarkoitus aloittaa kaupunginhallituksen hyväksyttyä 
hankesuunnitelman. Töiden on arvioitu valmistuvan kesällä 2015.

Talous- ja suunnittelukeskus toteaa, että vuoden 2013 talousarvion 
liikuntatoimen rakentamisohjelmassa vuosiksi 2013-2017 hankkeeseen 
on varauduttu 0,5 milj. eurolla vuonna 2013 ja 0,5 milj. eurolla vuonna 
2014. Talous- ja suunnittelukeskus toteaa, että hankesuunnitelma 
voidaan hyväksyä edellyttäen, että liikuntavirasto sisällyttää vuodelle 
2015 ohjelmoidun puuttuvan 0,1 milj. euron osuuden annettavaan 
talousraamiin.

Esittelijä toteaa, että päätösesitys  on liikuntalautakunnan esityksen ja 
talous- ja suunnittelukeskuksen lausunnon mukainen. 

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Lauttasaaren lp hankesuunnitelma Lilk.pdf

Tiedoksi: Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus, kaupunginhallitus

Liikuntavirasto
Talous- ja suunnittelukeskus

Päätöshistoria

Liikuntalautakunta 11.06.2013 § 146

HEL 2013-006586 T 10 06 00
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Päätös

Liikuntalautakunta päätti hyväksyä Lauttasaaren liikuntapuiston 
peruskorjaustyön hankesuunnitelman lähetettäväksi edelleen 
kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi siten, että hankkeen 
enimmäishinta jo käytetyin suunnittelu- ja valmistelukustannuksin, lisä- 
ja muutostyövarauksin on 1.250.000,00 € (alv 0%). RI 136,30 
(2005=100). Arvonlisäverollinen enimmäishinta on
1.550.000,00 € (1.250.000,00 € + alv 24 % 300.000,00 € ).

Hankkeelle on varattu vuoden 2013 työohjelmassa 500.000 €. 
Talousarvioehdotuksessa vuodelle 2014 on esitetty 500.000 € ja 
taloussuunnitelmaehdotuksessa 2015 on 100.000 €. Palloliitto on 
myöntänyt hankkeelle avustusta 30.000 € ja Opetus- ja 
kulttuuriministeriö liikuntapaikkojen perustamishankkeista 137.000 €. 
Myönnetyt avustukset tullaan anomaan ylitysoikeutena liikuntaviraston 
raamin päälle.

Peruskorjauksen tavoitteina on monipuolistaa kentän 
urheilumahdollisuuksia. Kenttäalueen ulkopuolelle rakennetaan 
ulkokuntosali, tekniikkarata, panna-areena sekä parkour- ja kiipeilyalue. 
Skeittipaikalle on tilavaraus. Pelikentälle asennetaan tekonurmi ja 
kiertävä juoksurata pinnoitetaan joustavalla kestopäällysteellä. 2/4-
raitaisen juoksuradan pituus tulee säilymään 350 metrissä. Etusuora 
rakennetaan nykyisen kohdalle.

Yleisurheilun suorituspaikat sijoitetaan juoksuradan ulkopuolelle. 
Keskikentälle sekä päätyihin asennetaan FIFA Star 1 vaatimukset 
täyttävä kumirouhetekonurmi. Jalkapallonurmeen merkitään 95 m x 55 
m pelialue. Jalkapallonurmeen merkitään myös kaksi poikittaista 55 m 
x 40 m juniorikenttää sekä merkinnät kolmelle tenavapesäpallokentälle

Oleva vesiposti säilyy ja yksi uusi vesiposti sijoitetaan kentän 
koillispuolelle. Kenttävalaistus ja tenniskenttien valaistus uusitaan. 
Sisääntuloraitti ja paikoitusalue valaistaan.

Rakennustyöt on tarkoitus aloittaa kaupunginhallituksen hyväksyttyä 
hankesuunnitelman. Töiden on arvioitu valmistuvan kesällä 2015.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Anssi Rauramo

Lisätiedot
Hanna Lehtiniemi, arkkitehti, puhelin: 310 87723


