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§ 60
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
kaupungin tilojen asukaskäytön periaatteita käsittelevästä loppura-
portista ja työryhmän ehdotuksista

HEL 2018-001310 T 10 01 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää kaupungin tilojen avaamista 
asukaskäyttöön kaupunkistrategian mukaisena linjauksena, jolla vasta-
taan kaupunkilaisten muuttuviin tarpeisiin. Se on strategiassa painotet-
tua mahdollistamista ja myös osa alustataloutta. Ketteriä toimintatapoja 
painotetaan ja myös ehdotetaan. Periaatteiden lisäksi työryhmän rapor-
tissa on esitetty ansiokas toimeenpanosuunnitelma.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa, että jatkotyössä tarkennetaan 
myöhemmin tässä lausunnossa esitetyn mukaisesti, mitä kaikkia kau-
pungin tiloja asukaskäyttöön ollaan tarjoamassa. Kaupunki omistaa 
paitsi julkista, kaikille avointa tilaa myös työtilaa tai muita sellaisia aluei-
ta, joiden käytölle on ymmärrettäviä rajoitteita. 

Lausuntopyynnössä pyydetään (kysymys 1) lautakuntaa arvioimaan 
kaupungin tilojen laajenevan asukaskäytön investointi- ja käyttötalous-
vaikutuksia sekä sopivaa menettelyä asukaskäytön taloudellisten vai-
kutusten käsittelylle. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa, että on haaste lisätä tilojen 
maksutonta asukaskäyttöä ja samanaikaisesti nostaa toimialan tulota-
soa. Osa tiloista on jo nyt vuokrattavia ja ne ovat tärkeitä tulonmuodos-
tukselle. Ehdotuksen selkeiden ja kannatettavien maksullinen/maksu-
ton käyttö -periaatteiden avulla haastetta voidaan kuitenkin ratkaista 
erottelemalla käyttötilanteita käyttötarkoituksen ja toimijan perusteella. 
Työryhmän mainitseman ja toimialan käyttämän Varaamo-palvelun pa-
rametrit voidaan säätää siten, että käytön maksullisuus/maksuttomuus 
selviää pääsääntöisesti palvelutapahtuman edetessä. 

Esitetyt periaatteet eivät kuitenkaan kata kaikkia maksullisuus/maksut-
tomuus -jaon synnyttämiä tilanteita. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 
näkemyksen mukaan mahdollisissa ristiriitatilanteissa toimialan omia 
periaatteita palvelevan asukaskäytön tulisi olla ensi sijalla verrattuna 
esim. kaupalliseen tai muuhun maksulliseen toimintaan. Myös käyttö-
vuorojen jaossa tulisi priorisoida asukkaita ja yleishyödyllisiä yhteisöjä 
jos vaihtoehtoisena varaajana olisi yritys.
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Työryhmä ehdottaa, että tilojen käyttö uskonnolliseen toimintaan tai us-
konnon opetukseen on maksullista lukuun ottamatta tilaisuuksia, joissa 
on avoimeen kutsuun pohjautuen edustettuna useampia uskonnollisia 
vakaumuksia. Ehdotuksen mukaan myös muu kuin nuorison yhteiskun-
nalliseen aktiivisuuteen liittyvä poliittinen toiminta kuuluu maksullisen 
käytön piiriin, jollei kyseessä ole tilaisuus, johon on kutsuttu useampia 
poliittisia puolueita tai katsantokantoja. 

Työryhmän esittämä maksullisuus rajoittaa käytännössä tällaisten tilai-
suuksien järjestämistä. Rajoittaminen on sinänsä perusteltua, koska 
kaikille avoimissa tiloissa muut käyttäjät voivat kokea yhden uskonnolli-
sen tai poliittisen toimijan järjestämän tilaisuuden häiritsevänä. Erityi-
sesti kirjastojen käyttäjät pitävät kirjastotilan neutraaliutta erittäin tär-
keänä.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa, että poliittinen ja uskonnolli-
nen toiminta ovat yleensä työryhmän laatimien periaatteiden alussa 
mainittua avoimeen osallistumiseen perustuvaa järjestö- tai kansalais-
toimintaa. Niiden toiminta voi lisätä alueen osallistumismahdollisuuksia, 
yhteisöllisyyttä, viihtyisyyttä tai vetovoimaisuutta. Lautakunta esittää 
periaatteeseen tarkennusta, että yhden tai kahden toimijan järjestämät 
uskonnolliset tai poliittiset tilaisuudet ohjataan pääsääntöisesti muihin 
kuin kaikille avoimiin tiloihin tiloissa, joissa sellainen järjestely on mah-
dollista. Tällöin toiminta voi olla maksutonta. Näin menetellen kansa-
laisten harrastustoimintaa ja aktiviteetteja kohdellaan tasavertaisesti il-
man että tilaisuuteen päätyy yleisöksi muitakin kuin sinne varta vasten 
saapuneita. Koska tilat ja tilaisuudet vaihtelevat, jää osa näistä tapauk-
sista aina harkinnanvaraisiksi. Myös työryhmä tunnistaa harkinnanva-
raisuuden periaatteissaan.

Linjaus tarkoittasi, että kaikille avoimissa tiloissa (kuten kirjastoissa) ei 
pääsääntöisesti järjestettäisi tilaisuuksia, joissa on kuultavana vain yksi 
tai kaksi uskonnollista tai poliittista näkökantaa.

Jatkotyössä pitää harkita, onko erillisen ohjeistuksen laatiminen vaali-
kampanjoinnin ajaksi tarpeellista.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää tärkeänä työryhmän esitystä, 
että uudisrakennusten ja remonttien hankesuunnitelmissa otetaan huo-
mioon myös asukaskäyttö ja niihin sisällytetään arvio käyttökulujen 
kasvusta. Talousraamia tulee vastaavasti kasvattaa. Työryhmä arvioi 
aivan oikein että palveluissa ei motivoiduta edistämään asukaskäyttöä, 
jos se aiheuttaa palveluille lisäkuluja ja –työtä mutta siihen ei saa lisä-
resursseja.  

Käytön lisääntymisen aiheuttamia kustannuksia voidaan arvioida toteu-
tuneiden remonttien ja uudisrakentamisten pohjalta. Toimialalla on tuo-
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reita kokemuksia uusien tai remontoitujen tilojen vaikutuksesta käyt-
töön. Jos toiminnallisesti kiinnostavat tilat sijaitsevat helposti saavutet-
tavissa paikoissa, voi käytön kasvu olla kymmeniä prosentteja tai 
enemmän. Uuden kaupunginmuseon avaaminen Aleksanterinkadulla li-
säsi vuosittaista kävijämäärää yli 200 prosentilla ja vastaavasti ylläpito-
kustannuksia kuten valvontaa, siivousta ja siihen liittyvien tarvikkeiden 
menekkiä viitisenkymmentä prosenttia. Samantyyppisiä joskin loivem-
pia kokemuksia on Maunula-talosta sekä remontoiduista Töölön ja Kal-
lion kirjastoista.  Toimialan seuraavan suuren hankkeen eli keskustakir-
jaston 28.1.2015 hyväksytyn hankesuunnitelman talousarviossa käytön 
aiheuttama kuluminen on otettu huomioon ja tulisi ottaa huomioon ta-
loussuunnitelman 2019–21 valmistelussa.

Tilojen avoimuus ja asukaskäyttö tulee voida järjestää siten, että turval-
lisuusriskit minimoidaan. 

Lisääntyvä käyttö työllistää myös henkilökuntaa erilaisina järjestelyinä, 
tarkistuksina ja käyttäjien tukemisena. Järjestelmät kuten Varaamo vä-
hentävät rutiinityötä, samoin toiminnoiltaan tarpeeksi monipuoliset säh-
kölukot etenkin jos ne on yhdistetty Varaamo-järjestelmään. Nykyisissä 
tiloissa tarvitaan runsaasti tekniikkainvestointeja jotta lisääntyvästä tilo-
jen käytöstä ei tule henkilökunnalle rasite. Nämä ratkaisut edistävät ja 
takaavat yleensä myös turvallisuutta, tai niihin voidaan yhdistää turvalli-
suutta lisääviä toimintoja. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta kannattaa 
työryhmän esitystä talousarvion investointiosaan tehtävästä vuokravai-
kutuksettomasta koontihankkeesta, jolla tuotetaan tilojen asukaskäyt-
töä mahdollistavia teknisiä ratkaisuja.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää työryhmän esityksen huomioita 
varaamisen oikeudellisista elementeistä osuvina. Varaajalle tulee va-
raamisprosessin osana syntyä selvä kuva tilankäytön vastuista ja vel-
voitteista.  

Lausuntopyynnössä pyydetään arviota asukaskäytön kannalta relevan-
teista tiloista (kysymys 3). Kulttuuri- ja nuorisopalvelukokonaisuuksissa 
neliöitä on yhteensä 107 450 m². Esim. kirjastotiloja kaupungilla on yh-
teensä 36 875 m² ja nuorisotiloja 29 200 m². Arviolta 85-95% tiloista on 
yleisökäytössä. Näiden lisäksi työryhmän työn ulkopuolisia liikunnan ti-
loja on 180 992 m². 

Toimialan eri palvelukokonaisuuksien ja palvelujen tilat ovat hyvinkin 
erilaisia asukaskäyttöön avaamisen kannalta (kysymys 2). Perustoimin-
nan luonteen lisäksi vaikuttaa mm. se, ovatko tilat omia vai vuokralla, 
aukioloaikojen pituus, sijainti kaupungissa ja onko tarjolla eristettäviä ti-
loja, mitä asukaskäyttö usein tarvitsee. Tarkemmat ehdot tulee määri-
tellä tilatyyppikohtaisesti, melko usein myös tilakohtaisesti. Lausunto-
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pyynnössä tarkoitetut toimialan asukaskäyttöön sopivat tilat on raken-
nettu kirjastoiksi, kulttuurikeskuksiksi, nuorisotiloiksi tai museoiksi. 

Kirjastoissa monipuolinen asukaskäyttö on vakiintunutta. Niiden koko 
toiminta on rakennettu laajan avoimuuden pohjalle. Vuosittaisia kävijöi-
tä Helsingin kirjastoissa on n. 6,3 miljoonaa. Kokoontumis- ja tapahtu-
matilojen lisäksi kirjastot tarjoavat mm. näyttelytilaa erilaisille harrasta-
jille, keräilijöille ja muille ei-ammattimaisille taiteen ja kulttuurin toimijoil-
le.  Myös uusi kirjastolaki (1942/2016) velvoittaa yleisiä kirjastoja tarjoa-
maan tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoi-
mintaan. Kansallisesti vertailtuna kirjastotilaa on Helsingissä vähän: 
58,70 m² asukasta kohden, kun Suomen keskiarvo on 91,43 m² (2016). 
Keskustakirjasto Oodin valmistuminen nostaa Helsingin keskiarvon 
noin 76 m²:in asukasta kohden. Käytännössä tämä tarkoittaa, että kau-
punkimme kirjastoissa on poikkeuksellisen pienet mahdollisuudet tarjo-
ta tilaa rajattuun käyttöön mikäli asukaskäyttötarve sellaista edellyttää. 

Kirjastojen nykyinen hyvä turvallisuustilanne perustuu kirjastonkäytön 
pitkään perinteeseen Suomessa sekä käyttäjien keskinäiseen sosiaali-
seen kontrolliin. Tilanne ei välttämättä ole pysyvä. Uusi kirjastolaki an-
taa kirjastoille mahdollisuuksia rajata häiriöitä. Joulukuussa 2018 avat-
tavaan keskustakirjasto Oodiin suunnitellaan sen keskeisen sijainnin 
takia tavanomaista perusteellisempia turvatoimia. Oodin odotetaan 
nostavan kävijämäärää 1–1,5 miljoonalla vuodessa (nettolisäys).

Kulttuurikeskuksia on yhteensä seitsemän. Neljä niistä on alueellisia ja 
kaksi on tarkoitettu erityisryhmille. Monitoimijaiset alueelliset kulttuuri-
keskukset on rakennettu ensi sijassa tarjoamaan laadukkaita sisältöjä 
eri puolilla kaupunkia, jotta kaikki taide ja kulttuuri ei keskittyisi keskus-
taan. Kulttuurikeskuksissa on avarat aulatilat, esitystiloja, näyttelytiloja 
sekä kokous- ja/tai luokkatiloja. Samoissa rakennuksissa toimivat 
yleensä myös kirjasto, nuorisotila ja työväenopisto. Juuri valmistuvassa 
työryhmäselvityksessä suositellaan kulttuurikeskuksille jatkossakin nii-
den alkuperäistä, laadukkaisiin sisältöihin perustuvaa toimintamallia, jo-
ka on tutkitusti vaikuttavaa ja menestyksekästä. Ne toteuttavat osaltaan 
erinomaisesti kaupunkistrategian elävien kaupunginosien ja tapahtu-
makaupungin tavoitetta. Tämä valinta ei sulje pois asukastoimintaa 
mutta vaikuttaa sen reunaehtoihin kuten esitystilojen käytön priorisoin-
tiin. Seitsemäs kulttuurikeskus eli Savoy-teatteri on erikoistapaus: se 
toimii pitkälti kaupallisin periaattein ja sen tilat täyttyvät sekä ulkopuolis-
ten että sen omista maksullisista tuotannoista.

Maunula-talo on suurelta osin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan käytös-
sä, vaikka sen isäntäorganisaatio on työväenopisto ja se kuuluu siten 
kasvatuksen ja koulutuksen toimialaan. Se vertautuu lähinnä kulttuuri-
keskuksiin, mutta poikkeaa niistä perusajatukseltaan: Maunula-talo on 
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rakentamisvaiheesta alkaen suunniteltu asukkaiden kanssa, joten se 
kuvaa tämän hetken asukaskäytön toiminnallisia tarpeita. Mm. kirjasto 
rakennettiin niin että sitä voi käyttää talon kaikkina aukioloaikoina vaik-
ka henkilökuntaa ei olisi paikalla. Asukkaat ovat mukana talon hallin-
nossa ja tuottavat merkittävän osan esitystoiminnasta ja näyttelyistä. 

Nuorisotilat ovat avoimia kuten kirjastotkin ja nuorisotilojen asukaskäyt-
tö on laajaa. Tilojen maksuton käyttö on ollut jo pitkään laajaa ja tilojen 
lukitusta on viime vuosina uudistettu niin, että se palvelisi paremmin ti-
lojen omaehtoista käyttöä. Tätä työtä sekä tilojen varauskäytäntöjen 
kehittämistä tulee jatkaa. Nuorisolain (1285/2016) yhtenä keskeisenä 
tavoitteena on edistää omaehtoista nuorisotoimintaa. Ts. toimintatilan 
tarjoaminen kansalaistoimijoille ja vapaille nuorten ryhmille kuuluu nuo-
risopalveluiden perustehtävään. Nuorisotilat on kalustettu ja varustettu 
ajatellen ensi sijassa nuoria kävijöitä. Osa tiloista on tarkoitettu erityis-
käyttöön, mikä osin rajaa niiden yleistä kiinnostavuutta – hyvällä tila-
suunnittelulla voidaan jatkossa parantaa tilojen monikäyttöisyyttä. Nuo-
risotilojen verkko kaupungissa on kattava ja pitää sisällään reilut 50 eri-
laista tilaa joka puolella kaupunkia. Osa tiloista on erittäin hyvällä käy-
töllä aamusta iltaan, mutta osan käytön tehokkuutta pystytään paranta-
maan. Useimmista muista kaupungin tiloista poiketen nuorisotilat ovat 
nuorisotyön omassa käytössä erityisesti iltaisin, joten niiden asukas-
käyttöä voidaan lisätä erityisesti päiväsaikaan.

Museoiden asukaskäytölle on olennaisesti enemmän rajoituksia kuin 
edellä kuvatuissa tilatyypeissä. Sekä kulttuurihistorialliset että taideko-
koelmat ovat arvokkaita, usein hauraita ja särkyviä. Kalleimpien taide-
näyttelyjen valtiontakauksilla ja esinelainoilla muista museoista on va-
kiintuneet ehdot valvonnan järjestämisestä ja muusta turvallisuuden ta-
kaamista. Mahdollinen asukaskäyttö onkin suunniteltava näyttelyiden ja 
teosten turvallisuuden ehdoilla. Kyseeseen voivat tulla lähinnä kokoel-
mista ja näyttelyistä eristettävät kokous- ja aulatilat.    

Toimialan tilojen varaaminen keskitetään Varaamo-verkkopalveluun. 
Siellä käytön erilaiset tilakohtaiset ehdot ja rajaukset voidaan toteuttaa 
niin että kunkin tilan asukaskäyttö on tarkoituksenmukaista. Käyttäjä 
etenee palvelussa kertomalla omista tarpeistaan, ja Varaamo tarjoaa 
vain tiloja, joiden käyttöoikeuksiin annetut tiedot sopivat. 

Jotkut toimialan käyttämät tilat eivät sovi asukaskäyttöön käytännössä 
lainkaan. Kaupunginorkesteri on Musiikkitalossa vuokralaisena. Vuok-
rasopimuksen ehdot rajaavat asukaskäytön käytännössä ulos, koska 
toimistoaan lukuun ottamatta orkesteri vuokraa tiloja käyttöönsä vain 
tarvitessaan niitä.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
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Tommi Laitio

Lisätiedot
Tuula Haavisto, kulttuurijohtaja, puhelin: 310 85500

tuula.haavisto(a)hel.fi

Liitteet

1 Lausuntopyyntö
2 Loppuraportti, Kaupungin tilojen asukaskäytön periaatteet 13.11.2017

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt 30.3.2018 mennessä kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnalta lausuntoa kaupunginhallitukselle kaupungin tilojen 
asukaskäytön periaatteita käsittelevästä loppuraportista ja työryhmän 
loppuraportissa esittämistä ehdotuksista. Lausuntopyyntö ja loppura-
portti ovat kokonaisuudessaan liitteenä. 

Lisäksi Kaupunginkanslia pyytää lausunnossa kannanottoa seuraaviin 
kaupungin tilojen asukaskäyttöön liittyviin kysymyksiin:

1. Kaupungin tilojen asukaskäyttöön ja sen mahdollistamiseen liit-
tyy työryhmän loppuraportin mukaisesti sekä investointi- että 
käyttötalousvaikutuksia. Mikä on lautakunnan näkemys soveltu-
vasta menettelystä kaupungin tilojen asukaskäytön taloudellisten 
vaikutusten käsittelylle?

2. Kaupungin tiloja käytetään jatkossakin ensisijaisesti siihen tar-
koitukseen johon tilat on alun perin tarkoitettu. Mitkä ovat ne toi-
menpiteet, joilla toimialalautakunnan näkemyksen mukaisesti 
estetään mahdollisesti tilojen asukaskätöstä syntyviä haittoja tai 
heikennyksiä tilojen pääkäyttötarkoituksenmukaiselle käytölle, 
kuitenkin asukaskäyttö mahdollistaen?

3. Lautakunnan arvio toimialan käytössä olevien tilojen asukaskäy-
tön mahdollisuuksista ja näiden tilojen kokonaismäärästä?

Asiasta on pyydetty lausuntoa myös kasvatus- ja koulutuslautakunnal-
ta, kaupunkiympäristölautakunnalta sekä sosiaali- ja terveyslautakun-
nalta.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2018 7 (7)
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Asia/4
13.03.2018

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 25401 Paavo Nurmen kuja 1 C +358 9 310 8771 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 25 Faksi Alv.nro
kulttuurijavapaa-aika@hel.fi +358 9 310 87770 FI02012566

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Tuula Haavisto, kulttuurijohtaja, puhelin: 310 85500

tuula.haavisto(a)hel.fi

Liitteet

1 Lausuntopyyntö
2 Loppuraportti, Kaupungin tilojen asukaskäytön periaatteet 13.11.2017

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
.


