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§ 544
Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Paavo Arhinmäen ym. talousarvioaloitteesta koskien 
Kontulan asukkaiden asiakastilojen parantaminen

HEL 2020-001933 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kaupunkiympäristölautakunta toteaa, että kaupunki tarjoaa tiloja asu-
kastoiminnan käyttöön kaupungin hallinnoimista tiloista kuten kouluista, 
päiväkodeista, nuorisotaloista ja kirjastoista sekä sosiaali- ja terveys-
toimialan lähiöasemista ja asukastaloista. Kaupungilla on VARAAMO-
järjestelmä, jonka avulla voi varata tiloja eri puolilta kaupunkia. Kasva-
tuksen ja koulutuksen toimiala vuokraa koulujen tiloja Timmi-
järjestelmän kautta. Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala kehittää yhteis-
työssä muiden toimialojen kanssa uutta yhteistä tilojen varausjärjestel-
mää.

Kaupungin uusissa tilahankkeissa ja peruskorjauksissa otetaan tilojen 
asukaskäytön tarpeet huomioon tilojen monitoimikäyttöisyyden, sähköi-
sen lukituksen ja turvallisuuden suunnittelussa.

Keväällä 2020 toteutettiin Kontulan keskustan ideakilpailu, jossa Kontu-
lan liike- ja palvelukeskustan aluetta halutaan kehittää toiminnallisesti 
sekoittaen kaupallisia ja julkisia palveluita, toimitiloja ja asumista, puis-
to-, virkistys- ja liikuntapalveluita sekä erityisesti vahvistaa alueen iden-
titeettiä ja kaupunkikulttuuria.

Kilpailijoilta pyydettiin myös ideoita ostoskeskuksen vetovoiman lisää-
miseksi. Ideat voivat liittyä esimerkiksi kulttuuriin, vapaa-aikaan, yhtei-
söllisyyteen ja asukastoimintaan. Ideat ovat optioita ostoskeskuksen 
kehittämisessä eikä niille määritellä laajuustavoitteita, mutta synergiat 
muihin toimintoihin ovat toivottavia. Alue suunnitellaan esteettömyyden 
periaatteita noudattaen ja huomioiden vanhenevan väestön tarpeet.

Tarkoituksena oli selvittää myös alueen kaavoituspotentiaali sekä 
käynnistää kaavamuutos, jolla pyritään luomaan puitteet myös asukas-
toiminnalle sekä vanhempien kontulalaisten tarpeita palvelevaa tilaa. 

Ostoskeskuksen rakennusten tekninen kunto edellyttää peruskorjausta 
tai korvaavaa uudisrakentamista. Kilpailulla pyrittiin selvittämään eri 
vaihtoehtoja kokonaisratkaisuksi. Yksityiskohtaiset tilaohjelmat laadi-
taan suunnittelun edetessä rakennussuunnitteluun, jolloin myös säily-
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tystilojen tarve ratkaistaan. Tällöin huolehditaan myös, että tilat ovat es-
teettömiä ja sopivat monenlaiseen toimintaan.

Tilallisina laajuustavoitteina kilpailuohjelmassa on annettu liiketiloille n. 
25 000 – 30 000 k-m2, asunnoille n. 70 000 k-m2 sekä kaupungin pal-
velutiloille n. 7 000 k-m2.

Kilpailualueella sijaitsevat Ostostie 4:n Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimia-
lan kirjasto ja nuorisotila sekä Keinulaudankuja 4:ssä Sosiaali- ja ter-
veystoimialan tilat Kontulan lähiöasema, Kontulan Symppis, Wanha-
posti ja Kontupiste. Lisäksi ostoskeskuksen alueella toimivat uimahalli 
ja kaupungin väestönsuojassa Kontulan skeittihalli.

Asukasjärjestöt ovat myös vuokranneet tyhjänä olevia tiloja asukas-
käyttöön ja kattaneet tiloista ja toiminnasta aiheutuvia kustannuksia 
kaupunginkansliasta haettavilla asukastoiminnan avustuksilla, joita 
vuodelle 2020 jaettiin noin 800 000 euroa kaupunginhallituksen pää-
töksellä. 

Ostoskeskuksessa sijaitsevat kaupungin omistamat tilat ovat tällä het-
kellä vuokrattuina. Lähialueella osoitteessa Kontulankuja 5 on kotihoi-
dolta vapautunut 156 m2 suuruinen tila vuokrattavaksi Heka Oy:n omis-
tamasta rakennuksesta maantasokerroksesta. Kaupunkiympäristön 
toimialan vuokraneuvottelijat voivat myös avustaa välittämällä tieduste-
lut tyhjistä tiloista ostoskeskuksen omistajayhtiöille sekä etsimällä sopi-
vaa vuokrattavana tai myytävänä olevaa liiketilaa lähialueelta.

Kaupunkiympäristölautakunta katsoo, että kaupungin on syytä turvata 
esteettömät tilat asukastoiminnalle Kontulan ostoskeskuksen ympäris-
tössä.

Käsittely

Vastaehdotus:
Mia Haglund: Lausunnon loppuun lisätään virke:
Kaupunkiympäristölautakunta katsoo, että kaupungin on syytä turvata 
esteettömät tilat asukastoiminnalle Kontulan ostoskeskuksen ympäris-
tössä.

Kannattaja: Eveliina Heinäluoma

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Mia Hag-
lundin vastaehdotuksen.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
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Hannu Kurki, erityissuunnittelija: 310 36285
hannu.kurki(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutetun aloite 12022020 Arhinmäki Paavo, Kontulan asukkaiden 
kokoontumistilojen parantamine

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kaupunkiympäristölautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kaupunkiympäristölautakunta toteaa, että kaupunki tarjoaa tiloja asu-
kastoiminnan käyttöön kaupungin hallinnoimista tiloista kuten kouluista, 
päiväkodeista, nuorisotaloista ja kirjastoista sekä sosiaali- ja terveys-
toimialan lähiöasemista ja asukastaloista. Kaupungilla on VARAAMO-
järjestelmä, jonka avulla voi varata tiloja eri puolilta kaupunkia. Kasva-
tuksen ja koulutuksen toimiala vuokraa koulujen tiloja Timmi-
järjestelmän kautta. Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala kehittää yhteis-
työssä muiden toimialojen kanssa uutta yhteistä tilojen varausjärjestel-
mää.

Kaupungin uusissa tilahankkeissa ja peruskorjauksissa otetaan tilojen 
asukaskäytön tarpeet huomioon tilojen monitoimikäyttöisyyden, sähköi-
sen lukituksen ja turvallisuuden suunnittelussa.

Keväällä 2020 toteutettiin Kontulan keskustan ideakilpailu, jossa Kontu-
lan liike- ja palvelukeskustan aluetta halutaan kehittää toiminnallisesti 
sekoittaen kaupallisia ja julkisia palveluita, toimitiloja ja asumista, puis-
to-, virkistys- ja liikuntapalveluita sekä erityisesti vahvistaa alueen iden-
titeettiä ja kaupunkikulttuuria.

Kilpailijoilta pyydettiin myös ideoita ostoskeskuksen vetovoiman lisää-
miseksi. Ideat voivat liittyä esimerkiksi kulttuuriin, vapaa-aikaan, yhtei-
söllisyyteen ja asukastoimintaan. Ideat ovat optioita ostoskeskuksen 
kehittämisessä eikä niille määritellä laajuustavoitteita, mutta synergiat 
muihin toimintoihin ovat toivottavia. Alue suunnitellaan esteettömyyden 
periaatteita noudattaen ja huomioiden vanhenevan väestön tarpeet.

Tarkoituksena oli selvittää myös alueen kaavoituspotentiaali sekä 
käynnistää kaavamuutos, jolla pyritään luomaan puitteet myös asukas-
toiminnalle sekä vanhempien kontulalaisten tarpeita palvelevaa tilaa. 
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Ostoskeskuksen rakennusten tekninen kunto edellyttää peruskorjausta 
tai korvaavaa uudisrakentamista. Kilpailulla pyrittiin selvittämään eri 
vaihtoehtoja kokonaisratkaisuksi. Yksityiskohtaiset tilaohjelmat laadi-
taan suunnittelun edetessä rakennussuunnitteluun, jolloin myös säily-
tystilojen tarve ratkaistaan. Tällöin huolehditaan myös, että tilat ovat es-
teettömiä ja sopivat monenlaiseen toimintaan.

Tilallisina laajuustavoitteina kilpailuohjelmassa on annettu liiketiloille n. 
25 000 – 30 000 k-m2, asunnoille n. 70 000 k-m2 sekä kaupungin pal-
velutiloille n. 7 000 k-m2.

Kilpailualueella sijaitsevat Ostostie 4:n Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimia-
lan kirjasto ja nuorisotila sekä Keinulaudankuja 4:ssä Sosiaali- ja ter-
veystoimialan tilat Kontulan lähiöasema, Kontulan Symppis, Wanha-
posti ja Kontupiste. Lisäksi ostoskeskuksen alueella toimivat uimahalli 
ja kaupungin väestönsuojassa Kontulan skeittihalli.

Asukasjärjestöt ovat myös vuokranneet tyhjänä olevia tiloja asukas-
käyttöön ja kattaneet tiloista ja toiminnasta aiheutuvia kustannuksia 
kaupunginkansliasta haettavilla asukastoiminnan avustuksilla, joita 
vuodelle 2020 jaettiin noin 800 000 euroa kaupunginhallituksen pää-
töksellä. 

Ostoskeskuksessa sijaitsevat kaupungin omistamat tilat ovat tällä het-
kellä vuokrattuina. Lähialueella osoitteessa Kontulankuja 5 on kotihoi-
dolta vapautunut 156 m2 suuruinen tila vuokrattavaksi Heka Oy:n omis-
tamasta rakennuksesta maantasokerroksesta. Kaupunkiympäristön 
toimialan vuokraneuvottelijat voivat myös avustaa välittämällä tieduste-
lut tyhjistä tiloista ostoskeskuksen omistajayhtiöille sekä etsimällä sopi-
vaa vuokrattavana tai myytävänä olevaa liiketilaa lähialueelta.

Esittelijän perustelut

Talousarvioaloite

Valtuutettu Paavo Arhinmäen ja 16 muuta valtuutettua ovat tehneet 
12.2.2020 seuraavan talousarvioaloitteen:          

Kontulan asukkaiden kokoontumistilojen parantaminen

Kontulassa on asukkaita noin 13 000 ja naapuriasuinalueet huomioiden 
noin 28 000. Kontula on jo suhteellisen vanha lähiö, jossa on monen 
ikäisiä ihmisiä ja aktiivista toimintaa. Kontulassa on paljon yhdistystoi-
mintaa, erityisen aktiivista on eläkeläisten yhdistystoiminta. Kontulan 
ostoskeskuksen yhteydessä tai läheisyydessä on kirjasto, nuorisotalo 
sekä sosiaaliasema Symppis ja kokoustila Wanha Posti. Mikään näistä 
ei ole täysin sovelias erityisesti sellaiseen yhdistys- ja harrastustoimin-
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taa, jossa pitäisi olla esteettömät mahdollisuudet. Lisäksi järjestöjen 
kerhotoimintaa varten tarvitaan säilytystilaa ja omia kaappeja. Kaupun-
gin olisikin huolehdittava, että Kontulan ostoskeskuksessa tai sen lä-
heisyydessä on yhdistyksien toimintaa erityisesti vanhempien kontula-
laisten tarpeita palveleva tila. Sellaisen voisi olla jonkun vapautuvan lii-
ketilan saneeraaminen yhdistysten käyttöön tai sitten toinen vaihtoehto 
on parantaa jonkun Helsingin kaupungin hallussa olevan tilan esteet-
tömyyttä ja toiminnallisuutta erityisesti vanhemman väestön tarpeita 
palvelemaan. 

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunkiympäristölautakuntaa anta-
maan lausunnon kaupunginhallitukselle 16.5.2020 mennessä.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Hannu Kurki, erityissuunnittelija: 310 36285

hannu.kurki(a)hel.fi
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