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§ 148
Den av ledamoten Tuomo Valokainen väckta motionen om förläng-
ning av simhallarnas öppettider

HEL 2016-009632 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse 
den av ledamoten Tuomo Valokainen väckta motionen vara slutligt be-
handlad.

Ledamoten Tuomo Valokainen och 22 andra ledamöter föreslår i sin 
motion att möjligheten att förlänga öppettiden till kl. 24.00 exempelvis i 
Nordsjö simhall ska undersökas.

Enligt 22 § 2 mom. i arbetsordningen för stadsfullmäktige ska stadssty-
relsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 
ledamöter.

Stadsstyrelsen hänvisar till utlåtanden från idrottsnämnden och Urheilu-
hallit Oy/Vuosaaren Urheilutalo Oy.

Idrottsnämnden meddelar att den inte tillstyrker förslaget i motionen ef-
tersom en förlängning av simhallarnas öppettider medför avsevärda 
merkostnader vad personalkostnaderna beträffar. En kostnadsökning 
är inte beaktad i budgeten, och de disponibla resurserna räcker inte till.

Fyra av simhallarna i Helsingfors drivs av idrottsverket (Östra centrum, 
Jakobacka, Britas och Georgsgatan), sju drivs av Urheiluhallit Oy, som 
hör till stadskoncernen (Berghäll, Gårdsbacka, Malm, Backasbrinken, 
Brobacka, Tölö och Nordsjö), och två är privata (Haga och Drumsö).  

Öppettiderna för simhallarna bestäms utifrån att de ska vara mångsidi-
ga och lämpliga för olika målgrupper i så stor utsträckning som möjligt: 
enskilda besökare, simsällskap, skolelever, deltagare i vattengymnas-
tik, specialgrupper och sådana som får simundervisning.  

Första våningen i Georgsgatans simhall är öppen måndag kl. 12.00–
21.00, tisdag–fredag kl. 6.30–21.00 och lördag–söndag kl. 7.00–21.00. 
På måndagsmorgnarna städas den grundligt. Andra våningen är öppen 
tisdag–söndag kl. 13.00–21.00. Den städas grundligt på måndagarna 
och är därför stängd då. Tisdag–söndag utförs underhållsstädning på 
morgnarna.

Britas simhall är öppen för allmänheten måndag, onsdag, torsdag och 
fredag kl. 7.00–20.30. Klubbar kan träna till kl. 22.30 de här dagarna. 
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På tisdagarna är öppettiden för allmänheten 7.00–19.00, och klubbar 
får ha simpass ända till kl. 22.30. Under veckosluten får allmänheten 
simma kl. 9.00–17.00, och tiden fram till kl. 22.30 är reserverad för klub-
bar. 

Östra centrums simhall är öppen måndag, tisdag, onsdag och fredag 
kl. 6.15–22.00, torsdag kl. 11.00–22.00 och veckoslut kl. 7.00–22.00.

Jakobacka simhall är öppen tisdag kl. 14.00–22.00, onsdag–fredag 
kl. 6.15–8.00 och 14.00–20.30 och veckoslut kl. 11.00–18.00. Vardagar 
kl. 8.00–14.00 är hallen reserverad för simundervisning som lågstadie-
elever ska få enligt läroplanen. kl. 14.00–22.00 på måndagarna och 
kl. 9.00–11.00 under veckosluten är hallen reserverad för klubbar.

Idrottsverket förlängde hösten 2016 öppettiderna för två simhallar, Ge-
orgsgatan och Östra centrum. Simtiden för specialgrupper på sönda-
garna börjar nu en timme tidigare än förr, redan kl. 7.00. Söndagstiden 
för allmänheten börjar också en timme tidigare än förr, kl. 11.00.

Urheiluhallit Oy/Vuosaaren Urheilutalo Oy meddelar att det inte i prakti-
ken är möjligt att förlänga öppettiden till midnatt eftersom de nuvarande 
resurserna och det nuvarande understödet för anläggningar inte räcker 
till. För att åtminstone de gällande öppettiderna, i regel 6.15–20.45 
(simtid på vardagar), ska kunna tryggas måste understödet från staden 
vara minst lika stort som nu. 

Basturna, duschrummen och omklädningsrummen i Nordsjö simhall 
städas och tvättas varje kväll efter att hallen stängts. Om basturna bör-
jade städas först efter kl. 24.00 skulle den nuvarande personaldimen-
sioneringen vara otillräcklig, och sådan vilotid per dygn som lagen krä-
ver skulle inte kunna garanteras för personalen i tvåskiftsarbete. 

Urheiluhallit Oy bedömer också att kvällstiderna skulle utnyttjas mycket 
lite. 

Antalet simhallsbesökare minskar i dagens läge betydligt efter 
kl. 20.00. Idrottsverket och Urheiluhallit Oy betonar att en förlängning 
av simhallarnas öppettider till sent på kvällen medför avsevärda mer-
kostnader vad personalkostnaderna beträffar och att de disponibla re-
surserna och budgeten inte medger en kostnadsökning.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Hilkka Tapiolinna, stf. stadssekreterare, telefon: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Bilagor
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1 Valokainen Tuomo ym. valtuustoaloite Kvsto 31.8.2016 asia 26
2 Urheiluhallit Oy lausunto.pdf

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Hilkka Tapiolinna, stf. stadssekreterare, telefon: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Bilagor

1 Valokainen Tuomo ym. valtuustoaloite Kvsto 31.8.2016 asia 26
2 Urheiluhallit Oy lausunto.pdf

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 13.02.2017 § 143

HEL 2016-009632 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Tuomo Valokaisen aloit-
teen loppuun käsitellyksi.

Valtuutettu Tuomo Valokainen ja 22 muuta valtuutettua esittävät aloitte-
essaan, että tutkitaan mahdollisuutta toteuttaa pidempi aukioloaika, klo 
24, esimerkiksi Vuosaaren uimahallissa.

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:n 2 momentin mukaan kau-
punginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on alle-
kirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginhallitus viittaa liikuntalautakunnan ja  Urheiluhallit/Vuosaaren 
Urheilutalo Oy:n antamiin lausuntoihin.
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Liikuntalautakunta toteaa lausunnossaan, ettei se puolla aloitetta, sillä 
uimahallien aukioloaikojen pidentäminen aloitteessa esitetyllä tavalla 
toisi huomattavia lisäkustannuksia henkilöstökulujen osalta. Tähän ei 
ole varauduttu budjetissa eikä  käytettävissä olevien resurssien osalta.

Helsingissä on neljä liikuntaviraston (Itäkeskus, Jakomäki, Pirkkola ja 
Yrjönkatu), seitsemän kaupunkikonserniin kuuluvan Urheiluhallit Oy:n 
uimahallia (Kallio, Kontula, Malmi, Mäkelänrinne, Siltamäki, Töölö ja 
Vuosaari) sekä kaksi yksityistä uimahallia (Haaga ja Lauttasaari).

Uimahallien aukioloajat päätetään siten, että ne palvelevat mahdolli-
simman laajasti ja monipuolisesti eri kohderyhmiä: yksittäisiä uimahal-
likävijöitä, uintiseuroja, koululaisia, vesijumppaajia, erityisryhmiä ja uin-
nin opetuksen asiakkaita.

Yrjönkadun uimahallin ensimmäinen kerros on auki maanantaisin klo 
12.00 - 21.00, tiistaista perjantaihin klo 6.30 - 21.00 ja lauantaisin ja 
sunnuntaisin klo 7.00 - 21.00.  Maanantaiaamuisin ensimmäisessä ker-
roksessa tehdään perussiivous.  Uimahallin toinen kerros on auki ti-
istaista sunnuntaisin klo 13.00 - 21.00. Maanantaisin toinen kerros on 
suljettu perussiivouksen vuoksi, ja tiistaista sunnuntaihin aamuisin teh-
dään ylläpitosiivous.

Pirkkolan uimahalli on auki yleisölle maanantaisin, keskiviikkoisin, tor-
staisin ja perjantaisin klo 7.00 - 20.30. Seurat voivat näinä päivinä har-
joitella klo 22.30 asti. Tiistaisin yleisöuintiaika on 7.00 - 19.00, ja 
seuravuorot pidetään klo 22.30 saakka. Viikonloppuisin yleisöuintiaika 
on klo 9.00 - 17.00, ja loppuilta klo 22.30 asti on varattu seuroille.

Itäkeskuksen uimahalli on auki maanantaista keskiviikkoon sekä per-
jantaisin klo 6.15 - 22.00, torstaisin klo 11.00 - 22.00 ja viikonloppuisin 
klo 7.00 - 22.00.

Jakomäen uimahalli on auki tiistaisin klo 14.00 - 22.00, keskiviikosta 
perjantaihin klo 6.15 - 8.00 ja 14.00 - 20.30 ja viikonloppuisin klo 11.00 
- 18.00. Arkisin klo 8.00 - 14.00 halli on varattu alakoulujen opintosuun-
nitelman mukaiseen uinnin opetukseen. Halli on varattu seuroille maa-
nantaisin klo 14.00 - 22.00 ja viikonloppuisin klo 9.00 - 11.00.

Liikuntavirasto on laajentanut kahden uimahallin, Yrjönkadun ja Itä-
keskuksen, aukioloaikoja syksystä 2016 lähtien. Lisäksi sunnuntain eri-
tyisryhmille varattua uintiaikaa on aikaistettu tunnilla. Erityisryhmät pää-
sevät nykyisin uimaan sunnuntaisin jo klo 7.00 Myös sunnuntain ylei-
söuintiaikaa on aikaistettu tunnilla alkavaksi klo 11.00.

Urheiluhallit/Vuosaaren Urheilutalo Oy:n lausunnossa todetaan, että 
aukioloaikojen pidentäminen puoleen yöhön ei käytännössä ole mah-
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dollista nykyisillä resursseilla eikä tämän hetkisen laitosavustuksen 
puitteissa. Nykyistenkin aukioloaikojen turvaaminenkin, käytännössä 
klo 6:15 ja päättyen pääsääntöisesti klo 20:45 (arkiuintiaika), edellyttää 
kaupungin avustuksen säilyttämistä vähintään nykytasolla.

Vuosaaren uimahallin saunatilat, pesuhuoneet ja pukuhuoneet siivo-
taan ja pestään joka ilta hallin sulkeutumisen jälkeen. Mikäli saunojen 
siivous aloitettaisiin vasta klo 24.00 jälkeen, ei siivousta olisi mahdollis-
ta tehdä nykyisellä henkilöstömitoituksella eikä kaksivuorotyötä tekeväl-
le henkilöstölle kyettäisi varmistamaan lain mukaista vuorokautista le-
poaikaa.

Urheiluhallit Oy:n arvion mukaan ilta-ajat olisivat  myös kysynnältään 
erittäin hiljaisia. 

Uimahallien kävijämäärät laskevat nykyisellään merkittävästi klo 20 jäl-
keen. Liikuntaviraston ja Urheiluhallit Oy:n näkemyksen mukaan uima-
hallien aukioloaikojen jatkaminen pitkälle iltaan toisi huomattavia lisä-
kustannuksia henkilöstökulujen osalta, eikä siihen ole varauduttu käy-
tettävissä olevien resurssien ja budjetin puitteissa.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

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

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Liikuntalautakunta 17.11.2016 § 148

HEL 2016-009632 T 00 00 03

Lausunto

Liikuntalautakunta antoi seuraavan lausunnon valtuustoaloitteeseen, 
joka koskee uimahallien aukioloaikojen pidentämistä:

Liikuntalautakunta ei puolla aloitetta, sillä uimahallien aukioloaikojen pi-
dentäminen aloitteessa esitetyllä tavalla toisi huomattavia lisäkustan-
nuksia henkilöstökulujen osalta. Tähän ei ole varauduttu käytettävissä 
olevien resurssien ja budjetin puitteissa.

Helsingissä on neljä liikuntaviraston (Itäkeskus, Jakomäki, Pirkkola ja 
Yrjönkatu), seitsemän kaupunkikonserniin kuuluvan Urheiluhallit Oy:n 
uimahallia (Kallio, Kontula, Malmi, Mäkelänrinne, Siltamäki, Töölö ja 
Vuosaari) sekä kaksi yksityistä uimahallia (Haaga ja Lauttasaari).
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Uimahallien aukioloajat päätetään siten, että ne palvelevat mahdolli-
simman laajasti ja monipuolisesti eri kohderyhmiä: yksittäisiä uimahal-
likävijöitä, uintiseuroja, koululaisia, vesijumppaajia, erityisryhmiä ja uin-
nin opetuksen asiakkaita.

Liikuntaviraston uimahallit

Yrjönkadun uimahallin ensimmäinen kerros on auki maanantaisin klo 
12.00 - 21.00, tiistaista perjantaihin klo 6.30 - 21.00 ja lauantaisin ja 
sunnuntaisin klo 7.00 - 21.00.  Maanantaiaamuisin ensimmäisessä ker-
roksessa tehdään perussiivous.  Uimahallin toinen kerros on auki ti-
istaista sunnuntaisin klo 13.00 - 21.00. Maanantaisin toinen kerros on 
suljettu perussiivouksen vuoksi, ja tiistaista sunnuntaihin aamuisin teh-
dään ylläpitosiivous.

Pirkkolan uimahalli on auki yleisölle maanantaisin, keskiviikkoisin, tor-
staisin ja perjantaisin klo 7.00 - 20.30. Seurat voivat näinä päivinä har-
joitella klo 22.30 asti. Tiistaisin yleisöuintiaika on 7.00 - 19.00, ja 
seuravuorot pidetään klo 22.30 saakka. Viikonloppuisin yleisöuintiaika 
on klo 9.00 - 17.00, ja loppuilta klo 22.30 asti on varattu seuroille.

Itäkeskuksen uimahalli on auki maanantaista keskiviikkoon sekä per-
jantaisin klo 6.15 - 22.00, torstaisin klo 11.00 - 22.00 ja viikonloppuisin 
klo 7.00 - 22.00.

Jakomäen uimahalli on auki tiistaisin klo 14.00 - 22.00, keskiviikosta 
perjantaihin klo 6.15 - 8.00 ja 14.00 - 20.30 ja viikonloppuisin klo 11.00 
- 18.00. Arkisin klo 8.00 - 14.00 halli on varattu alakoulujen opintosuun-
nitelman mukaiseen uinnin opetukseen. Halli on varattu seuroille maa-
nantaisin klo 14.00 - 22.00 ja viikonloppuisin klo 9.00 - 11.00.

Liikuntavirasto on laajentanut kahden uimahallin, Yrjönkadun ja Itä-
keskuksen, aukioloaikoja syksystä 2016 lähtien. Itäkeskuksen uimahal-
lin uudet aukioloajat ovat viikonloppuisin klo 7.00 - 22.00. Edelliset au-
kioloajat olivat klo 8.00 - 22.00. Yrjönkadun uimahalli aukeaa lauantai-
sin klo 7.00, kun se ennen aukesi klo 8.00. Lisäksi sunnuntain erityis-
ryhmille varattua uintiaikaa on aikaistettu tunnilla. Erityisryhmät pää-
sevät nykyisin uimaan sunnuntaisin jo klo 7.00 Myös sunnuntain ylei-
söuintiaikaa on aikaistettu tunnilla alkavaksi klo 11.00.

Urheiluhallit Oy:n Vuosaaren uimahalli

Vuosaaren Urheilutalo on Urheiluhallit Oy:n hallinnoima uimahalli. Ur-
heiluhallit Oy:ltä pyydetyn lausunnon mukaan aukioloaikojen pidentämi-
nen puoleen yöhön ei käytännössä ole mahdollista nykyisillä resursseil-
la eikä tämän hetkisen laitosavustuksen puitteissa.
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Vuosaaren uimahallin saunatilat, pesuhuoneet ja pukuhuoneet siivo-
taan ja pestään joka ilta hallin sulkeutumisen jälkeen. Mikäli saunojen 
siivous aloitettaisiin vasta klo 24.00 jälkeen, ei siivousta olisi mahdollis-
ta tehdä nykyisellä henkilöstömitoituksella eikä kaksivuorotyötä tekeväl-
le henkilöstölle kyettäisi varmistamaan lain mukaista vuorokautista le-
poaikaa.

Urheiluhallit Oy:n arvion mukaan ilta-ajat olisivat  myös kysynnältään 
erittäin hiljaisia. Lisäksi julkinen liikenne esim. metro ei kulje tuohon ai-
kaan, joten myös henkilökunnan työmatkat muodostuisivat järjestelyn 
esteeksi.

Helsingin uimahallien kävijämäärät laskevat nykyisellään merkittävästi 
klo 20 jälkeen. Liikuntaviraston ja Urheiluhallit Oy:n näkemyksen mu-
kaan uimahallien aukioloaikojen jatkaminen pitkälle iltaan toisi huo-
mattavia lisäkustannuksia henkilöstökulujen osalta, eikä siihen ole va-
rauduttu käytettävissä olevien resurssien ja budjetin puitteissa.

Esittelijä
osastopäällikkö
Tarja Loikkanen-Jormakka

Lisätiedot
Mia Savolainen, hallintosihteeri, puhelin: 310 87812


