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§ 151
Valtuutettu Mari Holopaisen aloite avointen ja maksuttomien tilojen 
asukaskäytöstä

HEL 2020-012441 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Mari Holopaisen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Mari Holopainen ja 14 muuta valtuutettua esittävät aloit-
teessaan, että kaupunki varmistaa toiminnassaan avointen ja maksut-
tomien tilojen saatavuuden asukaskäyttöön sekä olemassa olevilla että 
uusilla asuinalueilla. 

Kaupunginhallitus pitää tärkeänä, että tilojen saatavuutta eri alueilla li-
sätään kaupungin omalla toiminnalla. Kaupunkistrategian mukaisesti 
kaupunki varmistaa, että sen tiloja on helppoa ja turvallista käyttää kou-
lutus-, kansalais- ja kulttuuritoimintaan tasavertaisten mahdollisuuksien 
luomiseksi. Julkisten alueiden ja tyhjien tilojen tilapäistä käyttöä kulttuu-
ri- ja kansalaistoimintaan helpotetaan, ja kaupunki pyrkii edistämään 
myös vajaakäytössä olevien muiden kuin kaupungin omistuksessa ole-
vien tilojen käyttöä.

Asukaskäyttöön liittyvät linjaukset toteutetaan toimialoilla kaupunginhal-
lituksen 20.8.2018 hyväksymien asukaskäytön periaatteiden pohjalta. 
Periaatteilla helpotetaan kaupungin tilojen käyttöä asukkaiden kulttuuri- 
ja kansalaistoimintaan. Pääsääntö on, että tilat ovat varsinaisen käyttö-
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ajan ulkopuolella kansalaisyhteiskunnan ja kolmannen sektorin toimi-
joiden käytettävissä. Asukaskäytön mahdollistaminen otetaan huo-
mioon kaupunginhallituksen kehottamalla tavalla soveltuvin osin kaikis-
sa uudisrakennus- ja peruskorjaushankkeissa. Lisäksi toimialat huoleh-
tivat hallinnoimiensa asukaskäyttöön soveltuvien tilojen lisäämisestä 
sähköiseen varausjärjestelmään.

Asukaskäytön periaatteiden toimeenpanemiseksi, kaupunkiyhteisen 
tarkastelun edistämiseksi ja tilavarauskokonaisuuden hallinnoimiseksi 
on kaupungin johtoryhmässä päätetty muodostaa toimialat läpileikkaa-
va kaupunkiyhteinen hallintamalli. Toimialat ylittävä ohjausryhmä on 
aloittanut toimintansa vuoden 2021 alussa ja vastaa kriittisistä linjauk-
sista sekä ohjaa, tukee ja seuraa tila- ja resurssipalveluiden etenemis-
tä. Palvelua ja prosesseja kehitetään kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan 
johdolla.

Asukaskäyttöön tarkoitetut tilat

Tällä hetkellä kaupunki tarjoaa Varaamo-palvelun kautta asukaskäyt-
töön monipuolisia tiloja ympäri kaupunkia ja tilojen määrää lisätään jat-
kuvasti. Ympärivuotisesti kuntalaisten varattavissa ovat tällä hetkellä yli 
kolmekymmentä kokoustamiseen tai ryhmätyöskentelyyn soveltuvaa ti-
laa, kaksikymmentä pientä työskentelytilaa sekä useita erilaisia harras-
tustiloja. Harrastamista tukevia tiloja, kuten soittamiseen tai äänittämi-
seen, ruoanlaittoon, liikuntaan ja pelaamiseen soveltuvia tiloja
on noin kaksikymmentä. 

Lisäksi kesäkaudella on varattavissa yli viisikymmentä muuta tilaa: 28 
ulkotapahtumatilaa, 18 tenniskenttää sekä ulkoilusaarien kaksi kokous-
huvilaa, kolme saunaa ja kolme mökkiä. Vuoden 2020 aikana palve-
luun tuotiin varattavaksi 51 uutta tilaa eri puolilta kaupunkia. Yhteensä 
Varaamo-palvelussa on kuntalaisten varattavissa tällä hetkellä noin 
130 kaupungin tilaa. Tämänhetkisestä asukaskäyttöön soveltuvasta ti-
la- ja resurssikapasiteetista kuitenkin vasta pieni osa on saatavilla ny-
kyisen Varaamo-palvelun kautta. Varattavien tilojen määrä voidaan 
kymmenkertaistaa seuraavien vuosien aikana, palvelujen luopuessa 
erillisjärjestelmistä ja rakenteista.

Varaamo.hel.fi kehittää monipuolisesti tilojen löydettävyyttä ja saata-
vuutta. Kaupungin tilojen varaaminen, käyttöön liittyvien varausvahvis-
tusten ja sopimusten tekeminen keskitetään jatkossa entistä kiinteäm-
min varaamo.hel.fi -palveluun. Tilojen löydettävyyden ja paremman 
kuntalaiskokemuksen tarjoamiseksi kaupungin tila- ja resurssivaraus-
järjestelmät kootaan yhdeksi palvelualustaksi ja päällekkäisistä järjes-
telmistä luovutaan hallitusti. Nykyisten järjestelmien korvaaminen edel-
lyttää kaupunkiyhteistä kehitystyötä sekä tilavarauspalvelun ja hinnoit-
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telun uudelleentarkastelua. Asukaskäytön mahdollistaminen varsinai-
sen käyttöajan ulkopuolella, eli tilojen omavalvontakäyttö, edellyttää
yksityiskohtaisia tarkkoja selvityksiä ja uudistuksia tila- ja kiinteistökoh-
taisesti sekä laajempia kaupunkitasoisia linjauksia. Turvallisuuskeskei-
nen työ on hidasta, mutta konkretisoituu varattaviksi tiloiksi vähitellen.

Käyttäjilleen maksuttomia tiloja tarjoavat esimerkiksi kirjastot ja nuori-
sotilat. Näiden lisäksi kaupunki tarjoaa käyttäjille lähes maksuttomia ti-
loja, joita subventoidaan kaupungin omien toimialojen kautta. Tilakäy-
tön subventoinnista päättävät pääsääntöisesti käyttäjätoimialat itse lau-
takuntiensa
kautta ja talousarvioonsa perustuen. 

Tilojen saatavuuden edistäminen

Kaupungin tavoitteena on jatkossakin lisätä avointa ja maksutonta tila-
tarjontaa kaupunginosissa toimialojen yhteistyönä osana erilaisten pe-
ruskorjaus- ja uudiskohteiden suunnittelua ja toteutusta. Tilatarjontaa 
kasvatetaan palveluiden mahdollistamien resurssien ja olosuhteiden 
puitteissa, huomioiden, että tiloja käytetään ensisijaisesti siihen tarkoi-
tukseen, johon tilat on alun perin osoitettu. Tilasuunnittelussa huomioi-
daan alueen asukkaiden ja sidosryhmien tarpeita sekä kuullaan ja osal-
listetaan erilaisia sidosryhmiä. On tärkeää, että jatkossa avoimen ja 
maksuttoman tilankäytön tarpeet huomioidaan entistä kiinteämmin 
osana koko kaupungin palveluverkko- ja tilasuunnittelua jo asemakaa-
voituksen aikana. Näiden palvelutarpeiden suunnitteluperiaatteiden 
määrittelyä edistetään toimialojen yhteistyönä. 

Aloitteesta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan, kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnan, sosiaali- ja terveyslautakunnan sekä kasvatus- ja 
koulutuslautakunnan lausunnot. Kaupunginhallituksen vastaus on lau-
suntojen mukainen.

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

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Mari Holopaisen aloite

Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 03.05.2021 § 325

HEL 2020-012441 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 30.03.2021 § 72

HEL 2020-012441 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle valtuutettu 
Mari Holopaisen ja 14 muun valtuutetun avointa ja maksutonta tilaa jo-
kaiseen kaupunginosaan koskevasta valtuustoaloitteesta seuraavan 
lausunnon:

"Aloitteessa esitetään, että kaupunki varmistaa sekä olemassa olevien 
alueiden että uusien kaavoituksen yhteydessä riittävien avoimien tilojen 
saatavuuden.

Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että kuntalaisten on mahdollista 
saada käyttöönsä sosiaali- ja terveystoimialan perhe- ja sosiaalipalve-
lujen ylläpitämien asukastalojen ja lähiöasemien tiloja joko maksutto-
masti tai kohtuullista korvausta vastaan. Asukastaloja ja lähiöasemia 
on ympäri Helsinkiä (Pihlajamäki, Malmi, Maunula, Oulunkylä, Alppila, 
Punavuori, Vuosaari ja Kontula). Näiden tilojen käyttö on suunnattu 
alueen asukkaiden maksuttomaan tai hyvin edulliseen poliittisesti ja 
uskonnollisesti sitoutumattomaan päihteettömään toimintaan. Asuka-
sosallisuusrahasta yhdistys voi hakea rahoitusta vuosittain tilojen vuok-
ranmaksun tukemiseen Helsingin kaupungilta. Kuntalaisilla on mahdol-
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lisuus myös varata tai vuokrata tiloja seniorikeskuksista sekä matalan 
kynnyksen päivätoimintapaikoista.

Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että yleensä uusien sosi-
aali- ja terveydenhuollon keskusten (terveys- ja hyvinvointikeskukset, 
perhekeskukset, seniorikeskukset) suunnittelu edellyttää toimintaan 
soveltuvan tontin muodostamista ja asemakaavamuutosta. Keskukset 
toteutetaan toiminnan edellyttämän tilaohjelman mukaisesti, joissa en-
sisijaisena ovat sosiaali- ja terveydenhuollon vastaanotto- ja palveluti-
lat, seniorikeskuksissa asukastilat ja keskuksen asukkaiden toimintaan 
liittyvät palvelu- ja aputilat. Osa uusien keskusten toimintojen käyttöön 
tulevista tiloista on kaikille suunnattua soveltuvaa ja avointa tilaa, mutta 
suurin osa tiloista suunnitellaan tietyille asiakasryhmille ja on kohden-
nettua toimitilaa (esimerkiksi vastaanottohuoneet), jossa toimintaa to-
teutetaan. Esimerkkeinä avoimista ja kaikille soveltuvista tiloista ovat 
perhekeskusten perhekahvilat, terveys- ja hyvinvointikeskusten kahvila-
ravintolat henkilökunnalle ja keskuksissa asioiville asiakkaille ja kau-
punkilaisille sekä avoimet tapahtumatorit ja sosiaali- ja terveystoimen 
kolmannen sektorin yhteistyötahojen toiminnalle tarkoitetut varattavat 
tilat.

Sosiaali- ja terveystoimiala ei vastaa koko kaupungin asukastilojen 
suunnittelusta ja toteutuksesta, vaan eri toimialoilla on omia ratkaisuja 
asukastiloihin (esim. Maunula-talo), myös monihallintokuntaisesti. Li-
säksi eri kaupunginosayhdistykset ylläpitävät asukkaille tarkoitettuja 
avoimia ja maksuttomia tiloja sekä eri alueilla sijaitsevat kiinteistö-
osakeyhtiöt hallinnoivat taloyhtiöiden kerho- ja asukastiloja. Kaupungin 
osallistavan budjetoinnin rahoitusta voivat kaikki kuntalaiset hyödyntää 
mahdollisten uusien asukastilojen perustamiseen osallistumalla ideoin-
tiin ja tekemällä ehdotuksia. Sosiaali- ja terveystoimiala pyrkii omalta 
osaltaan varmistamaan asukastalojen ja lähiöasemien toimitilojen käyt-
töä avoimuusperiaatteella maksuttomina tai kohtuuhintaisina helsinki-
läisille. Pandemian aikana asukastalojen ja lähiöasemien toiminta on 
ollut ohjeistuksen mukaan suljettuna, ainoastaan digineuvontaa on tar-
jottu asiakkaille ajanvarauksella. Pandemian väistyttyä toiminta ja pal-
velut sekä asukastalojen ja lähiöasemien aukioloajat palaavat normaa-
leiksi.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Sosiaali- ja terveystoimialan ylläpitämä asukastalojen ja lähiöasemien 
toiminta, palvelut ja tilat ovat tarjolla kaikille kuntalaisille joko täysin 
maksuttomasti tai kohtuullista korvausta vastaan. Kaikille avoimella va-
rausmahdollisuudella halutaan varmistaa, että alueilla on tiloja eri ryh-
mien tarpeisiin. Kaupunkilaisten osallisuutta, omaehtoista ryhmä- ja 
harrastustoimintaa, oppimista ja vertaisryhmätoimintaa voidaan tukea 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2021 6 (13)
Kaupunginvaltuusto

Asia/28
19.05.2021

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alv.nro
kaupunginkanslia@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginkanslia +358 9 655 783 FI02012566

ja edistää tarjoamalla avoimia ja maksuttomia/kohtuuhintaisia tiloja eri-
laisten ryhmien käyttöön, jotta tilojen puute ei estä toiminnan aloittamis-
ta."

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Kati Hynninen, toimitila-asiantuntija, puhelin: 310 46701

kati.hynninen(a)hel.fi
Irene Pudassalo-Thurman, johtava sosiaalityöntekijä, puhelin: 310 24323

irene.pudassalo-thurman(a)hel.fi
Pirjo Sipiläinen, johtava arkkitehti, puhelin: 310 42256

pirjo.sipilainen(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 30.03.2021 § 40

HEL 2020-012441 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää tärkeänä, että kaupunki omilla 
toimillaan lisää tilojen saatavuutta eri alueilla. Kaupunkistrategian mu-
kaisesti tasavertaisten mahdollisuuksien luomiseksi kulttuurin ja vapaa-
ajan toimiala varmistaa, että sen omia tiloja on helppoa ja turvallista 
käyttää koulutus-, kansalais- ja kulttuuritoimintaan. Lisäksi kulttuuri- ja 
vapaa-aikalautakunta pyrkii kaupungin strategian ja kaupunginhallituk-
sen 20.8.2018 hyväksymien asukaskäytön periaatteiden mukaisesti 
osaltaan varmistamaan, että tilatarjontaa kasvatetaan kaupunginosissa 
palveluiden mahdollistamien resurssien ja olosuhteiden puitteissa, 
huomioiden, että tiloja käytetään ensisijaisesti siihen tarkoitukseen, jo-
hon tilat on alun perin osoitettu. Avointa ja maksutonta tilojen käyttöä 
edistetään jatkossakin osana toimialan peruskorjaus- ja uudisrakenta-
mishankkeiden toteutusta, ja tilojen käyttötarkoitukset on määritelty 
kaavamääräyksin sekä rakennusluvissa. Tilasuunnittelussa huomioi-
daan alueen asukkaiden ja sidosryhmien tarpeita sekä kuullaan ja osal-
listetaan erilaisia sidosryhmiä. 

Tällä hetkellä Helsingin kaupunki tarjoaa Varaamo-palvelun kautta 
asukaskäyttöön monipuolisia tiloja ympäri kaupunkia ja tilojen määrää 
lisätään jatkuvasti. Ympärivuotisesti kuntalaisten varattavissa ovat tällä 
hetkellä yli kolmekymmentä kokoustamiseen tai ryhmätyöskentelyyn 
soveltuvaa tilaa, kaksikymmentä pientä työskentelytilaa sekä useita eri-
laisia harrastustiloja. Harrastamista tukevia tiloja, kuten soittamiseen tai 
äänittämiseen, ruoanlaittoon, liikuntaan ja pelaamiseen soveltuvia tiloja 
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on noin kaksikymmentä. Lisäksi kesäkaudella on varattavissa yli viisi-
kymmentä muuta tilaa: 28 ulkotapahtumatilaa, 18 tenniskenttää sekä 
ulkoilusaarien kaksi kokoushuvilaa, kolme saunaa ja kolme mökkiä. 
Vuoden 2020 aikana palveluun tuotiin varattavaksi 51 uutta tilaa eri 
puolilta kaupunkia. Yhteensä Varaamo-palvelussa on kuntalaisten va-
rattavissa tällä hetkellä noin 130 Helsingin kaupungin tilaa. Tämänhet-
kisestä asukaskäyttöön soveltuvasta tila- ja resurssikapasiteetista kui-
tenkin vasta pieni osa on saatavilla nykyisen Varaamo-palvelun kautta. 
Varattavien tilojen määrä voidaan kymmenkertaistaa seuraavien vuo-
sien aikana, palvelujen luopuessa erillisjärjestelmistä ja rakenteista.

Varaamo.hel.fi kehittää monipuolisesti tilojen löydettävyyttä ja saata-
vuutta. Kaupungin tilojen varaaminen, käyttöön liittyvien varausvahvis-
tusten ja sopimusten tekeminen keskitetään jatkossa entistä kiinteäm-
min varaamo.hel.fi -palveluun. Tilojen löydettävyyden ja paremman 
kuntalaiskokemuksen tarjoamiseksi kaupungin tila- ja resurssivaraus-
järjestelmät kootaan yhdeksi palvelualustaksi ja päällekkäisistä järjes-
telmistä luovutaan hallitusti. Nykyisten järjestelmien korvaaminen edel-
lyttää kaupunkiyhteistä kehitystyötä sekä tilavarauspalvelun ja hinnoit-
telun uudelleentarkastelua. Asukaskäytön mahdollistaminen varsinai-
sen käyttöajan ulkopuolella, eli tilojen omavalvontakäyttö, edellyttää 
yksityiskohtaisia tarkkoja selvityksiä ja uudistuksia tila- ja kiinteistökoh-
taisesti sekä laajempia kaupunkitasoisia linjauksia. Turvallisuuskeskei-
nen työ on hidasta, mutta konkretisoituu varattaviksi tiloiksi vähitellen.

Asukaskäytön periaatteiden toimeenpanemiseksi, kaupunkiyhteisen 
tarkastelun edistämiseksi ja tilavarauskokonaisuuden hallinnoimiseksi 
on kaupungin johtoryhmässä päätetty muodostaa toimialat läpileikkaa-
va kaupunkiyhteinen hallintamalli. Toimialat ylittävä ohjausryhmä on 
aloittanut toimintansa vuoden 2021 alussa ja vastaa kriittisistä linjauk-
sista sekä ohjaa, tukee ja seuraa tila- ja resurssipalveluiden etenemis-
tä. Ohjausryhmää johtaa kirjastopalvelujen johtaja Katri Vänttinen. 
Operatiivinen tiimi, joka koostuu eri toimialojen asiantuntijoista, tukee 
ohjausryhmän työskentelyä. Hallintamallin mukaisesti kaupunginkanslia 
vastaa järjestelmäkehityksestä sekä omistaa tila- ja resurssivarauspal-
velualustan. Palvelua ja prosesseja kehitetään kulttuurin ja vapaa-ajan 
toimialan johdolla. Kukin toimiala päättää palveluun liitettävistä tiloista 
ja niiden liittämisjärjestyksestä, tiloihin liittyvistä ohjeista ja rajoituksista 
sekä peruutusehdoista. Kaupunkiympäristön toimiala vastaa tilatekni-
sen kokonaisuuden koordinoinnista, pois lukien liikunnan fyysisten tilo-
jen hallinta, sekä kaavoituksesta. Muut asukaskäyttöön liittyvät linjauk-
set toteutetaan toimialoilla kaupunginhallituksen 20.8.2018 hyväksy-
mien asukaskäytön periaatteiden pohjalta. 

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla on tähän mennessä pyritty edistä-
mään tilojen asukaskäyttöä erityisesti kirjastopalvelukokonaisuudessa 
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ja nuorisopalvelukokonaisuudessa tuomalla tiloja varattavaksi Varaa-
mo-palvelun kautta. Kirjastojen ja nuorisopalveluiden tilat muodostavat 
merkittävimmän osan kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tämänhetkises-
tä tilatarjonnasta Varaamo-palvelussa. Nuorisopalveluiden tilatarjontaa 
kasvatetaan vuoden 2021 aikana entisestään, kun järjestöjen vakiovuo-
rojen haku siirtyy vaihteittain osaksi Varaamo-palvelua. Liikuntapalve-
lukokonaisuus on tuonut palveluun varattavaksi tenniskenttiä sekä me-
rellisiä palveluita kuten saunoja, mökkejä ja kokoushuviloita vuonna 
2020. Kulttuurinpalveluiden tilojen tarjoamista Varaamo-palvelun kautta 
on selvitetty vuosien 2019–2020 aikana, mutta nykyinen tilavarausjär-
jestelmä ei toistaiseksi ole mahdollistanut kulttuuripalveluiden hallin-
noimien tapahtumatilojen tuomista varattavaksi Varaamo-palvelun 
kautta. Tilavarauskokonaisuuden tärkeimmäksi kehityskohteiksi vuodel-
le 2021 on asetettu säännöllisen varaamisen kehittäminen. Tapahtu-
matilojen ja -alueiden varaamisen kehitystyö käynnistetään loppuvuo-
desta 2021. Kehitystyössä ovat mukana kaikki toimialat.

Helsinki pyrkii jatkossa yhä enenevissä määrin mahdollistamaan avoi-
men ja maksuttoman tilan tarjontaa kaupunginosittain myös osana 
kaupungin uudiskohteiden suunnittelua. Esimerkkiä kaupunginosayh-
distyksiä ja asukkaita osallistavasta tilojen suunnittelusta edustaa Ja-
komäen uusi palvelurakennus Jakomäen sydän. Jakomäen sydämeen 
sijoittuvat peruskoulun, päiväkodin, leikkipuiston ja nuorisotalon tilat. 
Uusi palvelurakennus on suunniteltu yhdessä talon tulevien käyttäjien 
kanssa asukastoimintaa ajatellen ja siinä on osallistettu asukkaita ja 
yhdistyksiä talon suunnitteluvaiheesta alkaen. Kulttuurin ja vapaa-ajan 
toimiala sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimiala pyrkivät yhdessä 
edistämään ja kehittämään asukaskäytön yhteistyörakennetta. Ensim-
mäiset tilat on luovutettu käyttöön elokuussa 2020. Rakennuksen yh-
teydessä olevien liikuntasalitilojen peruskorjaus valmistuu maaliskuus-
sa 2021, jolloin koko Jakomäen sydän -palvelurakennus on valmis. Ti-
lojen hallinnointiin, luovuttamiseen ja käyttöön liittyvä työ on käynnissä. 
Jakomäen sydämen valmistuminen lisää Itä-Helsingissä alueellista tila-
tarjontaa ja toimii esimerkkinä tuleville osallistaville tilahankkeille.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tavoitteena on jatkossakin lisätä 
avointa ja maksutonta tilatarjontaa kaupunginosissa yhteistyössä kau-
punkiympäristön toimialan kanssa osana erilaisten peruskorjaus- ja uu-
diskohteiden suunnittelua. On tärkeää, että jatkossa avoimen ja mak-
suttoman tilankäytön tarpeet huomioidaan entistä kiinteämmin osana 
koko kaupungin palveluverkko- ja tilasuunnittelua. Näiden palvelutar-
peiden suunnitteluperiaatteiden määrittelyä toimiala edistää yhteistyös-
sä muiden toimialojen kanssa.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
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Tommi Laitio

Lisätiedot
Marika Westman, kehittämisasiantuntija, puhelin: 310 71574

marika.westman(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 23.03.2021 § 180

HEL 2020-012441 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi seuraavan lausunnon liitteenä 
olevasta Mari Holopaisen valtuustoaloitteesta avoimesta ja maksutto-
masta tilasta jokaiseen kaupunginosaan:

Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää kannatettavana, että toimialan 
käytössä olevien tilojen asukaskäyttöä lisätään edelleen. Kaupungin-
hallituksen vuonna 2020 hyväksymässä toimitilastrategiassa tavoitel-
laan sitä, että kaupungin tilat pystyvät palvelemaan erilaisia käyttäjiä  ja 
siten tilat tehdään mahdollisimman monikäyttöisiksi ja tilojen iltakäyttö 
mahdollistetaan. 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala luovuttaa tällä hetkellä asukas-
käyttöön laajasti hallinnassaan olevien toimipisteiden tiloja eri kaupun-
ginosissa. Asukaskäyttöön voi varata leikkipuistojen ja päiväkotien tilo-
ja, koulujen luokkahuoneita, aineopetustiloja, auditorioita, ruokasaleja 
ja muita erikoistiloja. Koulujen ja oppilaitosten liikuntatilojen asukaskäy-
tön varaaminen tapahtuu kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan liikuntapal-
veluiden kautta. Kouluja ja oppilaitoksia, joiden tiloja luovutetaan asu-
kaskäyttöön on noin 140, leikkipuistoja noin 40 ja päiväkoteja arviolta 
25–30. Tilat sijaitsevat eri puolilla kaupunkia. 

Tilojen asukaskäyttö kouluissa, oppilaitoksissa ja päiväkodeissa on tur-
vallisuussyistä sekä tilojen korkean käyttöasteen vuoksi mahdollista 
vain varsinaisen toiminta-ajan ulkopuolella. Asukaskäytön aukioloajat 
ovat pääsääntöisesti arkisin klo 17.00–21.00, viikonloppuisin klo 9.00–
21.00, varausaikoja on laajennettu tapauskohtaisesti erityisesti liikunta-
harrastuksien järjestämiseksi.

Leikkipuistoissa voidaan pienimuotoisesti myös aamupäivisin käyttää ti-
loja pikkulapsiperheiden omaehtoiseen toimintaan tai järjestötoimin-
taan. Lisäksi leikkipuistot ovat kokoontumispaikkoja lapsiperheille, jois-
sa arkipäivisin ulkoilun lisäksi voi mm. käyttää tiloja ruuan lämmittämi-
seen, kahvinkeittoon ja wc-käyttöön. 

Kaupunki toteuttaa kaikissa uusissa rakennushankkeissaan mahdolli-
suuksia tilojen asukaskäytölle. Tähän varaudutaan muun muassa osoit-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2021 10 (13)
Kaupunginvaltuusto

Asia/28
19.05.2021

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alv.nro
kaupunginkanslia@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginkanslia +358 9 655 783 FI02012566

tamalla selkeästi tiettyjä tiloja asukaskäyttöön, jolloin voidaan varautua 
sisäänkäynneillä, kulunvalvonta- ja lukitusjärjestelyillä siten, että tilojen 
varaaminen ja käyttö on kaikkien osapuolien kannalta turvallista. Myös 
vanhojen kiinteistöjen lukituksia uusitaan asukaskäytön lisäämiseksi.

Tiloista perittävät maksut

Osassa kouluja, leikkipuistoissa sekä päiväkodeissa, tiloja voi saada 
käyttöön siten, että käyttäjä huolehtii itse tilojen valvonnasta ja siistimi-
sestä. Tällöin käyttäjältä peritään alhaisempi, niin kutsuttu omavalvon-
tahinta. Mikäli tiloihin hankitaan iltavalvoja, tilojen käyttömaksu on kor-
keampi. 

Asukaskäyttö on tietyille käyttäjäryhmille omavalvontaperiaatteella 
maksutonta siihen soveltuvissa kiinteistöissä. Omavalvontainen asu-
kaskäyttö on maksutonta, mikäli kyseessä on kaupungin oma toiminta, 
koulujen aamu- ja iltapäivätoiminta sekä luokkatoimikuntien, vanhem-
painyhdistysten ja vastaavien toiminta, yleishyödyllinen järjestö- ja kan-
salaistoiminta, aktivismi tapauskohtaisesti kaupungin arvojen mukai-
sesti, omaehtoinen järjestäytymätön harrastustoiminta sekä taiteen pe-
rusopetuksen ryhmä- ja yksilöopetus. 

Maksullista käyttöä on toiminta, johon liittyy yritystoimintaa tai kilpailun 
vääristymisen mahdollisuus. Uskonnollinen toiminta on maksullista, mi-
käli tilaisuudessa ei ole avoimeen kutsuun pohjautuen edustettuna 
useampia uskonnollisia vakaumuksia. Yksittäisen puolueen tai ehdok-
kaan järjestämistä vaalitilaisuuksista peritään aina maksu. Lisäksi toi-
minta, joka on suunnattu pääasiassa muille kuin helsinkiläisille, on 
maksullista.

Toimialan tilojen asukaskäyttöä pyritään entisestään laajentamaan tilo-
jen omavalvontaa lisäämällä. Tavoitteena on toimialan kaikkien tilojen 
varaamisen keskittäminen samaan varausjärjestelmään, lisäksi parhail-
laan selvitetään myös kaupungin yhteistä tilavarausjärjestelmää.

Vaikutusten arviointi

Toimialan tilojen asukaskäytöllä on myönteisiä vaikutuksia alueiden 
asukkaiden arkeen. Tiloja käytetään muun muassa lasten- ja aikuisten 
monipuoliseen harrastustoimintaan, taloyhtiöiden kokoontumisiin, eri-
laisen vapaaehtoistoiminnan kokoustiloina lisäksi tiloissa järjestetään 
juhlia ja tapahtumia. Tilojen asukaskäyttö vahvistaa asukkaiden oma-
aloitteellisuutta sekä yhteisöjen alueellista osallistamista ja yhteistoi-
mintaa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää tärkeänä, että asukaskäytön laa-
jentuessa parannetaan edelleen tilojen kulunvalvontaa ja siihen liittyviä 
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teknisiä järjestelmiä sekä kaupungin yhteistä tilavarausjärjestelmää. 
Tähän tulee osoittaa riittävät varat toimialoille. Sähköistä varausjärjes-
telmää tulee kehittää asukasystävällisemmäksi. Asukaskäytöstä aiheu-
tuvat kustannukset eivät saa rasittaa kasvatuksen ja koulutuksen toi-
mialan perustehtävää.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Carola Harju, yksikön päällikkö, puhelin: 310 42542

carola.harju(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 16.03.2021 § 120

HEL 2020-012441 T 00 00 03

Hankenumero 5264_192

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupungin-
hallitukselle:

Helsingin kaupunginhallitus hyväksyi kaupungin ensimmäisen toimiti-
lastrategian 22.6.2020 (§ 24). Strategiassa kiinteistöomaisuuden hallin-
taa ja hoitoa ohjataan aiempaa tavoitteellisempaan suuntaan niin, että 
tilat kestävät aikaa ja pystyvät palvelemaan erilaisia käyttäjiä. Strate-
gian edellyttämän toimintatavan mukaisesti kaupungin tilat tehdään 
mahdollisimman monikäyttöisiksi ja tilojen iltakäyttö mahdollistetaan. 
Yhteistilojen keskittäminen suuremmiksi kokonaisuuksiksi mahdollistaa 
tilojen paremman toiminnallisuuden ja joustavuuden. Kaupungin omis-
tamia monikäyttötiloja ovat esimerkiksi nuorisotalot, koulut ja asukas-
puistot. Keskitettyjä yhteistilahankkeita on toteutettu esimerkiksi Ara-
bianrannassa, Kalasatamassa, Vuosaaressa ja Pasilan Postipuistossa. 

Käyttäjilleen maksuttomia tiloja tarjoavat esimerkiksi kirjastot ja nuori-
sotilat. Näiden lisäksi kaupunki tarjoaa käyttäjille lähes maksuttomia ti-
loja, joita subventoidaan kaupungin omien toimialojen kautta. Tilakäy-
tön subventoinnista päättävät pääsääntöisesti käyttäjätoimialat itse lau-
takuntiensa kautta ja talousarvioonsa perustuen. Kaupungin talousar-
viossa määritellään tilahankkeet aikatauluineen. Kaupungin omissa ti-
lahankkeissa käyttäjätoimialoille, kuten kasvatuksen ja koulutuksen 
toimialalle, sosiaali- ja terveystoimialalle ja kulttuurin ja vapaa-ajan toi-
mialalle vuokrataan rakennus tai tilakokonaisuus, jonka yhteiskäytön 
mahdollistamisesta toimialat vastaavat itsenäisesti. Sisäisessä vuok-
rauksessa todelliset tilakustannukset kohdistetaan käyttäjätoimialan ta-
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louteen. Tiloille, joita kaupunki ei tarvitse omassa käytössään tai joiden 
omistamiseen ei liity muita strategisia syitä tai pitkän tähtäimen palvelu-
tilatarpeita, ei ole löytynyt kestävää talousarvion mahdollistamaa rat-
kaisua.

Kaupunkiympäristön toimialalla on parhaillaan käynnissä ydinprosessi-
työ, jonka alueellisten tilaratkaisuiden suunnittelun pääprosessissa kä-
sitellään palvelutilatarpeiden oikea-aikaista tunnistamista esimerkiksi 
kaavavarannon, rakennusoikeuden sekä talousarvioon sovittamisen 
osalta toimialojen yhteistyössä. Kaupungin omistamien tilojen osalta ti-
lantarve suunnitellaan yhteistyössä käyttäjätoimialojen kanssa jo ase-
makaavoituksen aikana. Kaavoituksen aikana voidaan määritellä esi-
merkiksi tilojen käyttötarkoitus, mutta ei niiden omistajaa tai rahoitusta. 
Esimerkiksi Vuosaaren uuden lukion kaavoituksessa on pyritty edistä-
mään vahvasti ajatusta yhteiskäytön mahdollistamisesta jo suunnittelu-
vaiheen aikana. Vuosaaren keskustan suunnitteluperiaatteiden (Kslk 
15.11.2016, § 377) aikaisessa vuorovaikutuksessa nousi vahvasti esiin 
alueellisten toimijoiden huoli monitoimitilojen saatavuudesta Itä-
Helsingissä. Tavoitteet ilta- ja viikonloppukäytöstä liitettiin hankkeen 
vaatimuksiin asemakaavassa ja sitä tarkentavassa korttelikortissa. 
Asemakaavan laatimisen rinnalla järjestettiin elinkaarikilpailutus kilpai-
lullisella neuvottelumenettelyllä ja korttelikortissa kuvatut tavoitteet lii-
tettiin kilpailutuksen arviointina toimivaan laatupisteytykseen. Tämän li-
säksi suunnittelua ohjattiin asemakaavoituksen, tilaajan ja palvelutar-
joajien välisissä neuvotteluissa. Arviointikriteerien kautta valikoitunut 
voittajaehdotus on rakenteilla ja aloittaa tavoitteellisesti toimintansa 
syyslukukaudeksi 2021.

Kaavoitus ei ota kantaa tilojen hintaan tai omistajuuteen, vaan tilojen 
maksuttomuuden mahdollistaminen tulee huomioida ensisijaisesti kau-
pungin talousarvioneuvotteluiden aikana. Kaupungin omistamien tilojen 
entistä aktiivisempi avaaminen ulkopuoliseen käyttöön vaatii uudenlai-
sia toimintamalleja esimerkiksi rahoituksen ja tilavarausten osalta. 
Kaupungin toimitilastrategian pohjalta erillisten monikäyttötilojen kaa-
voittamiseen, omistamiseen ja hallinnointiin ei ole perustetta.

09.03.2021 Pöydälle

02.03.2021 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Susa Eräranta, tiimipäällikkö, puhelin: 310 32057

susa.eraranta(a)hel.fi
Pasi Lönnberg, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31851
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pasi.lonnberg(a)hel.fi


