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§ 249
Valtuutettu Tuula Haataisen aloite Laajasalon asukastalo Ylistalon 
säilyttämiseksi asukaskäytössä

HEL 2018-001296 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nelskylä, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Tuula Haataisen aloitteen lop-
puun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Tuula Haatainen ja 21 muuta valtuutettua esittävät aloit-
teessaan, että Helsingin kaupunki ei myisi Laajasalossa sijaitsevaa ny-
kyisin asukaskäytössä olevaa Ylistaloa vaan, että talo peruskorjataan 
ja säilytetään asukkaiden yhteisenä tilana asukaskäytössä.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus 
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoit-
tanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginhallitus viittaa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 5.6.2018 
antamaan lausuntoon ja toteaa seuraavaa:

Asukastalojen nykyisen kaltaisen toiminnan jatkuvuutta ja kaupunkilais-
ten kasvavan omaehtoisen toiminnan tukemista on pidettävä tärkeänä. 
Asukastiloihin liittyviin asukkaiden muuttuviin tarpeisiin vastataan kau-
pungin tilojen avaamisella asukaskäyttöön kaupunkistrategian mukai-
sesti.
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Laajasalo-Degerö Seura ry on vuokrannut Ylistalon kaupunkiympäris-
tön toimialalta. Kaupunkiympäristölautakunta on 21.8.2018 § 379 käsi-
tellyt omistuksessaan olevien pienrakennusten myyntiä vuodelle 2018, 
johon Ylistalo on sisältynyt. Kaupunkiympäristölautakunta on päättänyt 
palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää lausunnossaan kulttuuri- ja 
asukastilarahaston perustamista tarkoituksenmukaisena. Rahaston tar-
koituksena olisi Helsinkiin rakennettavien kulttuuri- ja asukastilojen ra-
hoituksen helpottaminen myöntämällä lainoja näille hankkeille. Lauta-
kunta toteaa myös, että alueellisten asukas- harrastus- ja kerhotilojen 
saatavuus on tärkeää. Kaupungin aktiivinen rooli kohtuuhintaisten har-
rastustilojen takaamiseksi korostuu muun muassa seurakuntien luovut-
tua tiloista, joita ovat käyttäneet ja vuokranneet useat harrastusseurat. 
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan yhdistymisen myötä on tilojen moni-
käyttöisyys tavoiteltavaa. Edellä mainitun lainamallin lisäksi olisi syytä 
tutkia erilaisia uusia vaihtoehtoja, joilla voitaisiin taata monikäyttöisten 
asukas- ja harrastustilojen saavutettavuus.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nelskylä, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Liitteet

1 Aloite Laajasalon asukastalo Ylistalon säilyttäminen asukaskäytössä

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 17.09.2018 § 584

HEL 2018-001296 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

17.09.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
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Vastaehdotus:
Tomi Sevander: Poistetaan seuraava, perusteluosan 6 kappale:

"Ylistalon myyntiä on pidettävä perusteltuna, mikäli myynti vastaa val-
mistelussa olevaa kiinteistöstrategiaa, pienentää korjausvelkaa sekä 
mahdollistaa tulevien investointien kohdistamisen asukaskokemuksen 
kannalta tarkoituksenmukaisesti. Kaupungin omistamien kiinteistöjen
myynti voidaan nähdä myös mahdollisuutena, kuten Vuosaari-Seura 
ry:n esimerkki on osoittanut. Vuosaari-Seura ry on hankkinut kaupungil-
ta Sjökullan torpan ja onnistuneesti luonut siitä uudella tavalla asukkai-
den yhteisen tilan."

PERUSTELUT: Kaupunginhallituksen ei ole syytä ottaa nyt kantaa Ylis-
talon mahdolliseen myymiseen kun kaupunkiympäristölautakunta on 
palauttanut pienkiinteistöjen myymistä koskevan asian uudelleenval-
misteluun. 

Kannattaja: Paavo Arhinmäki

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Tomi Sevanderin vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 7
Terhi Koulumies, Pia Pakarinen, Wille Rydman, Daniel Sazonov, Anni 
Sinnemäki, Jan Vapaavuori, Sanna Vesikansa

Ei-äänet: 8
Paavo Arhinmäki, Veronika Honkasalo, Otso Kivekäs, Maria Ohisalo, 
Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Tomi Sevander

Kaupunginhallitus hyväksyi Tomi Sevanderin vastaehdotuksen mukai-
sesti muutetun ehdotuksen äänin 7 - 8.

10.09.2018 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 05.06.2018 § 117

HEL 2018-001296 T 00 00 03
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Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää tärkeänä asukastalojen nykyi-
sen kaltaisen toiminnan jatkuvuutta ja kaupunkilaisten kasvavan 
omaehtoisen toiminnan tukea. Asukastiloihin liittyviin asukkaiden muut-
tuviin tarpeisiin vastataan kaupungin tilojen avaamisella asukaskäyt-
töön kaupunkistrategian mukaisesti. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on aktiivisesti ryhtynyt uudistamaan 
tilojen käyttöön liittyviä toimintamalleja, jotka varmistavat oikeudenmu-
kaisen ja tasapuolisen kohtelun kaikkia toimijoita kohtaan. Tästä viimei-
simpänä esimerkkinä voi pitää suunniteltua nuorisopalvelujen nimikkoti-
lajärjestelmästä luopumista ja korvaavan tukimuodon kehittämistä. 
Aloitteessa esitetty toimintamalli, jossa Ylistalon peruskorjaaminen kau-
pungin kustannuksella ja vuokraaminen Laajasaloseuralle kohtuullisella 
ja pitkäaikaisella vuokrasopimuksella, ei ole linjassa tilojen käyttöön liit-
tyvien toimintamallien kehittämisen kanssa.  

Laajasalo-Degerö Seura ry on vuokrannut Ylistalon kaupunkiympäris-
tön toimialalta, joka on päättänyt myydä tämän omistuksessaan olevan 
kiinteistön. Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta ei näe esteitä Ylistalon 
myymiselle, mikäli se on valmistelussa olevan kiinteistöstrategian mu-
kaista, pienentää korjausvelkaa ja mahdollistaa tulevien investointien 
kohdistamisen asukaskokemuksen kannalta tarkoituksenmukaisesti. 

Kiinteistöjen myyminen ei ole pelkästään uhka vaan myös mahdolli-
suus, kuten Vuosaari-Seura ry:n esimerkki on osoittanut sen hankkies-
sa kaupungilta Sjökullan torpan ja onnistuneesti luonut uudella tavalla 
vastaavan asukkaiden yhteisen tilan. 

Kulttuuri- ja asukastilojen haasteena olevan rahoituksen kannalta olisi 
hyvä, mikäli pystyttäisiin toimivan Helsingin kaupungin urheilu- ja ulkoi-
lulaitosrahaston rinnalle kehittämään kulttuuri- ja asukastilarahasto. Tä-
män rahaston tarkoituksena olisi Helsingin kaupunkiin rakennettavien 
kulttuuri- ja asukastilaurheilutilojen rahoituksen helpottaminen myöntä-
mällä lainoja näihin hankkeisiin. Alueellisten asukas- harrastus- ja ker-
hotilojen saatavuus on tärkeää. Kaupungin aktiivinen rooli kohtuuhin-
taisten harrastustilojen takaamiseksi korostuu muun muassa seurakun-
tien luovuttua tiloista, joita ovat käyttäneet ja vuokranneet useat harras-
tusseurat. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan yhdistyttyä tilojen moni-
käyttöisyys on tavoiteltavaa. Lainamallin lisäksi tutkitaan erilaisia uusia 
vaihtoehtoja, joilla voitaisiin taata monikäyttöisten asukas- ja harrastus-
tilojen saavutettavuus. 

Käsittely
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05.06.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Mari Holopainen: Viimeisen kappaleen loppuun lisätään: 
Alueellisten asukas- harrastus- ja kerhotilojen saatavuus on tärkeää. 
Kaupungin aktiivinen rooli kohtuuhintaisten harrastustilojen takaami-
seksi korostuu muun muassa seurakuntien luovuttua tiloista, joita ovat 
käyttäneet ja vuokranneet useat harrastusseurat. Kulttuurin ja vapaa-
ajan toimialan yhdistyttyä tilojen monikäyttöisyys on tavoiteltavaa. Lai-
namallin lisäksi tutkitaan erilaisia uusia vaihtoehtoja, joilla voitaisiin taa-
ta monikäyttöisten asukas- ja harrastustilojen saavutettavuus. 

Kannattaja: Elisa Gebhard

Lautakunta hyväksyi Mari Holopaisen vastaehdotuksen yksimielisesti.

Esittelijä
kulttuurijohtaja
Tuula Haavisto

Lisätiedot
Matti Kuusela, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 87783

matti.kuusela(a)hel.fi


