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Kokouspaikka Paavo Nurmen kuja 1 C, 5. kerros

Läsnä

Jäsenet

Razmyar, Nasima apulaispormestari
Karhuvaara, Arja varapuheenjohtaja
Borgarsdottir Sandelin, Silja
Ebeling, Mika saapui 16:21, poistui 17:35, poissa: 

85§, 94§, 95§
Laaksonen, Heimo
Meri, Otto
Muttilainen, Sami
Peltokorpi, Terhi poistui 17:35, poissa: 94§, 95§
Toivonen, Niilo
Varjokari, Laura
Meros, Päivi varajäsen
Oskala, Hannu varajäsen
Sydänmaa, Johanna varajäsen

Muut

Haavisto, Tuula kulttuurijohtaja
Laine-Hendolin, Kirsti hallintojohtaja
Laitio, Tommi kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajoh-

taja
poistui 17:27, poissa: 91§, 92§, 93§, 
94§, 95§

Loikkanen-Jormakka, Tarja liikuntajohtaja
Vatka, Mikko nuorisoasiainjohtaja
Vänttinen, Katri kirjastopalvelujen johtaja
Tirri, Ari talous- ja suunnittelupäällikkö

saapui 16:44, poistui 17:21, poissa: 
85§, 86§, 87§, 88§, 90§, 91§, 92§, 
93§, 94§, 95§

Kaisjoki, Jussi viestintäpäällikkö
Nera, Miska hallintoasiantuntija

Puheenjohtaja

Nasima Razmyar apulaispormestari
85-95 §
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Esittelijät

Tommi Laitio kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajoh-
taja
85-88 §

Kirsti Laine-Hendolin hallintojohtaja
89-93 §

Tarja Loikkanen-Jormakka liikuntajohtaja
94-95 §

Pöytäkirjanpitäjä

Miska Nera hallintoasiantuntija
85-95 §
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§ Asia

85 Asia/1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytä-
kirjan tarkastajien valinta

86 Asia/2 Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan päätösten seuraaminen

87 Asia/3 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esitys kaupunginhallitukselle hal-
lintosäännön muuttamiseksi siten, että kirjastopalvelut irrotetaan kult-
tuuripalvelukokonaisuudesta omaksi kirjastopalvelukokonaisuudeksi 
1.1.2019 lukien

88 Asia/4 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Sami Muttilaisen ym. valtuustoaloitteesta graffiti- ja muraali-
taiteen saamiseksi Herttoniemen ja Siilitien välille rakennettavaan me-
lumuuriin

89 Asia/5 Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2018 talousarvion toteutu-
mista koskeva 1. ennuste

90 Asia/6 Toimivallan siirtäminen toimialajohtajalle tilahanketta koskevan tarve-
selvityksen hyväksymiseen

91 Asia/7 Toimivallan siirtäminen kulttuuri- ja nuorisopalvelukokonaisuuksien 
viranhaltijoille vuokralle antamiseen ja muuhun käyttöön luovuttami-
seen

92 Asia/8 Toimivallan siirtäminen viranhaltijoille alaikäisten sovittelua koskevissa 
asioissa

93 Asia/9 Penope Oy:n hankintaoikaisuvaatimus koskien purunpoistojärjestel-
män hankintaa liikuntapalvelukokonaisuuden ulkoilupalvelujen Vuo-
saaren tukikohtaan

94 Asia/10 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Tapio Klemetin ym. valtuustoaloitteesta hiihtokauden pi-
dentämiseksi Paloheinässä

95 Asia/11 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan vastaus Helsingin kaupungin vam-
maisneuvoston kannanottoon koskien Käpylinnan liikuntatiloista luopu-
mista
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§ 85
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöy-
täkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti todeta kokouksen laillisesti 
koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla kulttuuri- ja vapaa-aika-
lautakunta päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Johanna Sydän-
maa ja Sami Muttilainen sekä varatarkastajiksi jäsenet Päivi Meros ja 
Niilo Toivonen.

Käsittely

Lautakunta päätti puheenjohtajan ehdotuksesta valita yksimielisesti 
pöytäkirjantarkastajaksi Mari Holopaisen sijasta Johanna Sydänmaan 
sekä varatarkastajiksi Elina Moision sijasta Päivi Meroksen ja Mika 
Ebelingin sijasta Niilo Toivosen.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää todeta kokouksen laillisesti 
koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla kulttuuri- ja vapaa-aika-
lautakunta päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Mari Holopai-
nen ja Sami Muttilainen sekä varatarkastajiksi jäsenet  Elina Moisio ja 
Mika Ebeling.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 86
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan päätösten seuraaminen

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen 
seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä:

Toimialajohtaja

28.3.2018, 12 §
Verkkosivustojen ylläpito-, kehitys- ja projektipalvelujen hankinta kult-
tuurin ja vapaa-ajan toimialalle

3.4.2018, 13 §
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tulospalkkiojärjestelmä vuodelle 2018

5.4.2018, 14 §
Helsingin kaupunginorkesterin edustajien nimeäminen Suomen sinfo-
niaorkesterit ry:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen 7.4.2018

6.4.2018, 15 §
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tehtävän vaativuuden arviointi (TVA) 
-ryhmän asettaminen

6.4.2018, 16 §
Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2018 hinnaston muutos: saa-
riston telttapaikan kuukausimaksun hinnan korotus

11.4.2018, 17 §
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tietosuojan vastuu- ja yhteyshenkilöi-
den tehtävät ja vastuut

11.4.2018, 18 § 
Kaupungin edustajien nimeäminen Suomen museoliiton 95. vuosiko-
koukseen 24.5.2018

Hallintojohtaja

4.4.2018, 8 §
Avoin ohjelmistokehitys 2018 -rajapintakehitystyön hankinta kulttuurin 
ja vapaa-ajan toimialalle

10.4.2018, 9 §
Valtionavustuksen hakeminen taiteen ja kulttuurin saavutettavuuden 
parantamiseen lapsille ja nuorille
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12.4.2018, 10 §
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan ja sen jaostojen pöytäkirjanpitäjän 
määrääminen

Kulttuuripalvelukokonaisuus

Taidemuseon johtaja

5.4.2018, 26 §
Yhteistyö, taidemuseon ja Radio Helsingin ystävänklubi

6.4.2018, 27 §
Hankinta, taidemuseon pienhankinnat Wurth Oy:lta, kuva

6.4.2018, 28 §
Hankinta, Helsingin taidemuseon taidehankinta taiteilijalta, Jussi Kivi

Yleiset kulttuuripalvelut, kumppanuuspäällikkö

6.4.2018, 4 §
Taide- ja kulttuuriavustukset 2018, kumppanuuspäällikön 3. jako

Liikuntapalvelukokonaisuus

Liikuntajohtaja

12.4.2018, 11 §
Vahingonkorvaushakemus, joka koskee autolle aiheutuneita vahinkoja 
Pihlajamäen kentän vieressä sijaitsevan koulun pysäköintipaikalla

13.4.2018, 12 §
Kaunissaaren vesireittiliikenteen lippuhintojen muuttaminen

Liikuntapaikkapäällikkö

22.3.2018, 14 §
Näyteikkunatilan vuokraaminen Töölön kisahallista Lohikari Oy:lle

27.3.2018, 15 §
Näyteikkunatilan vuokraaminen Töölön kisahallista Finwake Oy:lle

28.3.2018, 16 §
Mainospaikkojen vuokraaminen Töölön kisahallin B-hallista Deslax 
Oy:lle

29.3.2018, 17 §
Rautatientorin tekojään purkaminen, rakennusurakka
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10.4.2018, 18 §
Jalkapallonurmien parannuskaluston hankinta liikuntapalvelukokonai-
suuden käyttöön

12.4.2018, 19 §
Töölön kisahallissa sijaitsevan näyteikkunatilan vuokraaminen Kristalli-
rouva Oy:lle

12.4.2018, 20 §
Väinämöisen kentän yhteydessä olevan huoltorakennuksen vuokraami-
nen Koy Väinämöisen kentälle

12.4.2018, 21 §
Toimistotilan vuokraaminen Liikuntamyllystä Viipurin Urheilijat ry:lle

12.4.2018, 22 §
Toimistotilan vuokraaminen Liikuntamyllystä Helsingin Seudun Yleisur-
heilu ry:lle

Ulkoilupalvelupäällikkö

4.4.2018, 19 §
Helsingin venesatamien peräkiinnityspaalujen kevätkunnostustyön han-
kinta 2018

5.4.2018, 20 §
Vuokraus, Sipoon Kaunissaaren mökki nro 12, alakerta, Viehe-Veikot 
ry

5.4.2018, 21 §
Sipoon Kaunissaaressa olevan mökin nro 3 vuokraus Yliskylän vene-
kerho ry:lle

5.4.2018, 22 §
Sipoon Kaunissaaressa olevan mökin nro 11 vuokraus Hakaniemen 
Venekerho ry:lle

12.4.2018, 23 §
Rastilan uimarannan myynti-/esittelypaikan vuokra-ajan muuttaminen ja 
vuokran alentaminen

Nuorisopalvelukokonaisuus

Nuorisoasiainjohtaja

10.4.2018, 2 §
Yhteistyösopimuksen solmiminen Aseman Lapset ry:n Walkers-toimin-
nan ja Helsingin kaupungin nuorisopalvelukokonaisuuden välille
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Itäinen nuorisotyö, kumppanuuspäällikkö

29.3.2018, 21 §
Nuorten toimintaryhmän Waste Food Crew projektiavustushakemus

29.3.2018, 22 §
Nuorten toimintaryhmän Rintamasuunta projektiavustushakemus

5.4.2018, 23 §
Voikukkalapset ry:n projektiavustushakemus

11.4.2018, 24 §
Kansallinen Lastenliitto - Helsingin piirijärjestö ry:n kuljetusavustusha-
kemus

Liikuntajaosto

3.4.2018, § 7
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytä-
kirjan tarkastajien valinta

3.4.2018, § 8
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaoston kevään 2018 kokou-
sajat

3.4.2018, § 9
Avustuskelpoisuuden myöntäminen helsinkiläisille avustuskelpoisuutta 
hakeneille yhdistyksille 2018

3.4.2018, § 10
Toiminta-avustukset vuodelle 2018

3.4.2018, § 11
Tilankäyttöavustukset vuodelle 2018

3.4.2018, § 12
Muiden liikuntaa edistävien yhdistysten avustukset vuodelle 2018

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.
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Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 87
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esitys kaupunginhallitukselle 
hallintosäännön muuttamiseksi siten, että kirjastopalvelut irrotetaan 
kulttuuripalvelukokonaisuudesta omaksi kirjastopalvelukokonai-
suudeksi 1.1.2019 lukien

HEL 2018-004314 T 00 01 00

Esitys

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esitti kaupunginhallitukselle ja edel-
leen kaupunginvaltuustolle, että kaupungin hallintosääntöä muutetaan 
seuraavasti:

Hallintosääntö 1.1.2019 lukien

II osa, 2 luku, 15 §

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalla on kulttuuri- ja kirjastojaosto, joka 
asettaa osaltaan kulttuuripalvelukokonaisuudelle ja kirjastopalvelukoko-
naisuudelle tavoitteita sekä seuraa niiden toteutumista, antaa lausun-
non toimialalautakunnalle tulosbudjetista ja toimintasuunnitelmasta se-
kä huolehtii taide- ja kulttuuritoimintaan sekä kulttuuripolitiikan toteutta-
miseen tarkoitettujen avustusten jakamiseen liittyvistä tehtävistä sekä 
taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmien hyväksymisestä.

I osa, 4 luku, 7 §, 2 momentti

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan palvelukokonaisuudet

1 kohta                                                                                                                                         
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala jakautuu neljään palvelukokonaisuu-
teen.

Kulttuuripalvelukokonaisuus vastaa kaupungin kulttuuripolitiikasta sekä 
kulttuuri-, orkesteri-, museo- ja taidemuseotoiminnoista. Kulttuuripalve-
lukokonaisuus vastaa sille kuuluvista alueellisista erityistehtävistä, jois-
ta on erikseen säädetty.

II osa, 4 luku, 7 §:n 2 momentin 1 kohta

Kirjastopalvelukokonaisuus vastaa kirjastotoiminnasta sekä valtakun-
nallisesta kehittämistehtävästä, josta on lailla erikseen säädetty.

II osa, 5 luku, 8 §
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Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan johtavat viranhaltijat

4 momentti                                                                                                   
Kirjastopalvelukokonaisuutta johtaa kirjastopalvelujen johtaja. 

III osa, 17 luku, 2 §

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaoston erityi-
nen toimivalta

Ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, kulttuuri- ja kirjas-
tojaosto

1. asettaa osaltaan kulttuuripalvelukokonaisuudelle ja kirjastopalveluko-
konaisuudelle tavoitteita sekä seuraa niiden toteutumista

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Marko Luukkanen, lakimies, puhelin: 89130

marko.luukkanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin organisaatiouudistuksessa 1.6.2017 lukien rakennettiin kult-
tuurin ja vapaa-ajan toimialan sisälle kulttuurin palvelukokonaisuus. 
Kaupunginkirjastosta tuli palvelukokonaisuuteen yksi palvelu. Ratkaisu 
on osoittautunut ongelmalliseksi.

Kirjaston tehtävä eroaa muista kulttuuripalveluista. Sillä on korostettu 
rooli kansalaistoiminnan olosuhteiden turvaajana, omaehtoisen kulttuu-
ri- ja kansalaistoiminnan alustana sekä kotouttamisen ja neuvonnan toi-
mijana.

1.1.2017 voimaan tulleen kirjastolain (1492/2016) mukaan yleisellä kir-
jastolla on kulttuuristen tehtävien lisäksi muitakin laajoja tavoitteita. Sen 
2§:n mukaan yleisen kirjaston tulee edistää
1) väestön yhdenvertaisia mahdollisuuksia sivistykseen ja kulttuuriin;
2) tiedon saatavuutta ja käyttöä;
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3) lukemiskulttuuria ja monipuolista lukutaitoa;
4) mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen ja osaamisen kehittämi-
seen;
5) aktiivista kansalaisuutta, demokratiaa ja sananvapautta.

Helsingin kirjastopalveluilla on myös muista poikkeava lakisääteinen 
kansallinen kehittämistehtävä. Kirjastopalvelujen aineisto- ja metatieto-
yksikkö sekä Valtakunnallinen kehittämisyksikkö tuottavat laki- tai sopi-
muspohjaisesti palveluita maan kaikille yleisille kirjastoille. 

Helsingin kaupunginkirjasto tavoittaa kaupunkilaiset laajasti. Se palve-
lee kaikkia kaupunkilaisryhmiä, ja sitä käyttää eri selvitysten mukaan 
noin 80 % kaupunkilaisista (koko maan keskiarvo on noin 65%). Kunta- 
ja kaupunkitutkimuksen mukaan helsinkiläiset ovat kaikista kaupungin 
palveluista toisiksi tyytyväisimpiä kirjastoon (91%). Kaupungin organi-
saatiouudistuksen yhteydessä vuonna 2016 tehdyn kulttuurin ja vapaa-
ajan toimialan kumppaniselvityksen mukaan kaikkein eniten erilaisia si-
doksia ja yhteistyöhankkeita suuntautui muista toimijoista juuri kirjas-
toon.

Kirjasto on myös kooltaan suurempi kuin muut kulttuuripalvelukokonai-
suuden palvelut. Sillä on kaupunginosakirjastojensa ja muun palvelu-
verkkonsa, valtakunnallisen tehtävänsä ja kansainvälisen asemansa ta-
kia syvä ja moniulotteinen organisaatio jo itsessään. Aluepalvelujen yk-
siköllä on 37 kiinteää toimipaikkaa, kaksi kirjastoautoa sekä yhdeksän 
palvelupistettä sairaaloissa ja palvelutaloissa. Kirjastossa työskentelee 
460 työntekijää, mikä on noin puolet palvelukokonaisuuden koko työn-
tekijämäärästä (710 vakinaista ja 113 määräaikaista). Jätkäsaaressa 
kirjasto vastaa omien toimintojensa lisäksi alueen infokonttorista. Kir-
jaston profiili neuvonnan paikkana korostuu edelleen, kun keskustakir-
jasto Oodi avataan. Virka-Info on siirtymässä kaupungintalon aulasta 
Oodiin, samoin kaupunkiympäristön toimialan Laituri-neuvontapiste.

Toimialatasolla kirjastolle on tehtävä jatkuvasti poikkeuksia ja omia rat-
kaisuja. Toimialan toimintasäännössä ja hallintopäätöksissä kuten dele-
goinneissa kirjaston palvelu-status on johtanut erillisääntöihin. Hallin-
nollinen työ on lisääntynyt tavalla, joka ei tuota mitään lisäarvoa. Esi-
merkiksi toimialan esimieskokouksiin kutsutaan tiedonkulun varmista-
miseksi kirjastosta alempi esimiestaso kuin muista palveluista. Kirjas-
ton oma perusorganisaatio ulottuu organisaatioaseman takia alemmas 
kuin toimialan muiden isojen toimijoiden (liikunta ja nuoriso). Tämä hä-
märtää organisaatioterminologian ymmärrettävyyttä.

Kirjasto organisoi toimintaansa parhaillaan uudelleen keskustakirjasto 
Oodin aiheuttamien henkilöstöjärjestelyjen takia. Organisaatiomuutok-
sen jälkeen kaupungin nykyisen organisaatiomallin mukainen tiimi kä-
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sittäisi pääsääntöisesti 50–70 työntekijää ja useita kirjastoja. Sillä olisi 
myös lukuisia alatiimejä omine esimiehineen. Vastaavan kokoisia ja ra-
kenteisia tiimejä ei löytyisi muualta kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalta.

Muutos pähkinänkuoressa

Hallintosäännön ja toimintasäännön muutokset tarkoittavat:

Nykyisestä kirjastopalvelusta tulee kirjastopalvelukokonaisuus.                                    
Nykyisestä kaupunginkirjastopalvelujen yksiköistä (4) tulee palveluita.                                      
Nykyisistä yksiköiden alaisista tiimeistä tulee yksiköitä.

Jatkovalmistelu

Muutosesityksen käsittely kaupungin hallintoelimissä etenee seuraa-
vasti:

 Hallintosäännön muutosesitys on käsitelty sääntötoimikunnassa 
26.3. ja 9.4.2018      

 Muutosesitys on käsitelty toimialan henkilöstötoimikunnassa 
11.4.2018   

 Kaupunginhallituksen käsittely 11.6.2018 (alustava).        
 Kaupunginvaltuuston käsittely 22.8.2018 (alustava). 
 Toimialajohtajan päätös toimintasäännön muutoksista.

Kirjastopalvelun henkilöstölle muutosvalmistelu on lisäksi esitelty kirjas-
ton yhteistoimintafoorumeissa 22.3., 4.4. ja 6.4.2018.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Marko Luukkanen, lakimies, puhelin: 89130

marko.luukkanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 88
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Sami Muttilaisen ym. valtuustoaloitteesta graffiti- ja mu-
raalitaiteen saamiseksi Herttoniemen ja Siilitien välille rakennetta-
vaan melumuuriin

HEL 2018-002599 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa, että kyseinen melumuuri voisi 
olla soveltuva kohde luvalliselle graffititaiteelle. Kaupungin tulee kuiten-
kin ensin selkeyttää omia toimintamallejaan ja sopia, miten näin suuria 
julkisen tilan taidehankkeita voitaisiin toteuttaa. Luontevin aika käynnis-
tää keskustelut näin mittavien hankkeiden taidesisällöistä ja kustannuk-
sista olisi rakentamishankkeiden suunnittelun ja niistä päättämisen yh-
teydessä. Taidehankkeen olisi tällöin voinut sisällyttää alkuperäiseen 
rakentamisohjelmaan ja rakentamisen kustannuksiin. Kulttuurin ja va-
paa-ajan toimialan omana toimintana näin mittavan julkisen katutaide-
hankkeen toteuttaminen ei ole nykyresurssein mahdollista.

Esitetyn maalauspaikan koko on 7 500 m², mikä tekee mahdollisesta 
hankkeesta poikkeuksellisen. Tämän kokoluokan teoksen tekeminen, 
teettäminen tai tekemisen avustaminen toimialan käyttötalousmenojen 
tai avustusmäärärahojen puitteissa on haastavaa. Mittavimmat aiem-
min nuorisopalveluissa toteutetut katutaideprojektit Kulosaaren melu-
muuri (koko 600 m²) ja Malminkartanon juna-asema (koko 1 200 m²) 
olivat huomattavasti nyt esitettyä aluetta pienempiä. 

Kustannukset näin suureen teokseen olisivat mittavat. Neliötä kohden 
voidaan arvioida kuluvan noin 3 spraymaalipurkkia, jolloin maalin tar-
peen tässä esitetyssä meluaidassa voidaan karkeasti arvioida olevan 
noin 22 500 purkkia. Yleensä laskennallisesti arvioidaan yhden purkin 
arvoksi noin 4 euroa, jolloin yksin nämä kustannukset seinän osalta 
ovat noin 90 000 euroa.  Kustannuksista puuttuu vielä kokonaan muun 
muassa pohjatöiden ja liikenteenvalvonnan kustannukset. Joka tapauk-
sessa hankkeen kustannukset ilman taiteilijoiden omia kuluja ylittävät 
100 000 euroa. 

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan lisäksi kaupunkikonsernissa on mui-
takin tahoja, joiden tehtäviin voi kuulua tämän kaltaisten hankkeiden 
edistäminen. Toimija, jolla on erityinen mahdollisuus, ja nykyisen stra-
tegian mukaan myös velvollisuus, tuottaa kaupunkia kehittäviä ja elä-
vöittäviä tapahtumia on Helsingin Juhlaviikot.
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Kaupunginosia elävöittävien hankkeiden tuotantotapana voi olla myös 
esimerkiksi osallistuvan budjetoinnin kautta tulevaa yhteisötaidetoimi-
joiden aloite ja sen toteuttaminen. Tällöinkin teoskokonaisuuden teke-
mistä kannattaisi jaksottaa useammalle vuodelle, jolloin siitä tulisi 
muuttuva ja elävä osa kaupunkitilaa. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan mukaan ensisijainen vaihtoehto 
laajan katutaidehankkeen toteuttamiseen ja tukemiseen on kytkeä han-
ke osaksi melumuurin rakentamisen prosessia ja budjettia. Mikäli taide-
hankkeen kytkeminen rakennushankkeeseen ei enää tällä aikataululla 
ole mahdollista, voi kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala toimialajohtajan 
johdolla käynnistää keskustelun Helsinki-viikon säätiön kanssa siitä, 
voisivatko juhlaviikot ottaa asiassa taiteellisen ja tuotannollisen vas-
tuun. Joka tapauksessa koko melumuurin maalaushanke on niin mitta-
va operaatio, että sen toteuttaminen ei voi toteutua vielä tämä kesänä, 
vaan hanke vaatii pidemmän suunnittelu- ja toteutusaikataulun. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esittää, että meluvalliin pyrittäisiin to-
teuttamaan taidetta jossain muodossa ja kokoluokassa.

Käsittely

Vastaehdotus:
Sami Muttilainen: Lisätään lausunnon loppuun:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esittää, että meluvalliin pyrittäisiin to-
teuttamaan taidetta jossain muodossa ja kokoluokassa.

Kannattaja: Arja Karhuvaara

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi Sami Muttilaisen vastaeh-
dotuksen yksimielisesti.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Tiina Hörkkö, aluepäällikkö, puhelin: 310 23188

tiina.horkko(a)hel.fi
Stuba Nikula, kulttuuripalvelupäällikkö, puhelin: 310 37000

stuba.nikula(a)hel.fi

Liitteet

1 Muttilainen Sami Aloite Kvsto 28022018 4

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Lausuntoehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa, että kyseinen melumuuri voisi 
olla soveltuva kohde luvalliselle graffititaiteelle. Kaupungin tulee kuiten-
kin ensin selkeyttää omia toimintamallejaan ja sopia, miten näin suuria 
julkisen tilan taidehankkeita voitaisiin toteuttaa. Luontevin aika käynnis-
tää keskustelut näin mittavien hankkeiden taidesisällöistä ja kustannuk-
sista olisi rakentamishankkeiden suunnittelun ja niistä päättämisen yh-
teydessä. Taidehankkeen olisi tällöin voinut sisällyttää alkuperäiseen 
rakentamisohjelmaan ja rakentamisen kustannuksiin. Kulttuurin ja va-
paa-ajan toimialan omana toimintana näin mittavan julkisen katutaide-
hankkeen toteuttaminen ei ole nykyresurssein mahdollista.

Esitetyn maalauspaikan koko on 7 500 m², mikä tekee mahdollisesta 
hankkeesta poikkeuksellisen. Tämän kokoluokan teoksen tekeminen, 
teettäminen tai tekemisen avustaminen toimialan käyttötalousmenojen 
tai avustusmäärärahojen puitteissa on haastavaa. Mittavimmat aiem-
min nuorisopalveluissa toteutetut katutaideprojektit Kulosaaren melu-
muuri (koko 600 m²) ja Malminkartanon juna-asema (koko 1 200 m²) 
olivat huomattavasti nyt esitettyä aluetta pienempiä. 

Kustannukset näin suureen teokseen olisivat mittavat. Neliötä kohden 
voidaan arvioida kuluvan noin 3 spraymaalipurkkia, jolloin maalin tar-
peen tässä esitetyssä meluaidassa voidaan karkeasti arvioida olevan 
noin 22 500 purkkia. Yleensä laskennallisesti arvioidaan yhden purkin 
arvoksi noin 4 euroa, jolloin yksin nämä kustannukset seinän osalta 
ovat noin 90 000 euroa.  Kustannuksista puuttuu vielä kokonaan muun 
muassa pohjatöiden ja liikenteenvalvonnan kustannukset. Joka tapauk-
sessa hankkeen kustannukset ilman taiteilijoiden omia kuluja ylittävät 
100 000 euroa. 

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan lisäksi kaupunkikonsernissa on mui-
takin tahoja, joiden tehtäviin voi kuulua tämän kaltaisten hankkeiden 
edistäminen. Toimija, jolla on erityinen mahdollisuus, ja nykyisen stra-
tegian mukaan myös velvollisuus, tuottaa kaupunkia kehittäviä ja elä-
vöittäviä tapahtumia on Helsingin Juhlaviikot.

Kaupunginosia elävöittävien hankkeiden tuotantotapana voi olla myös 
esimerkiksi osallistuvan budjetoinnin kautta tulevaa yhteisötaidetoimi-
joiden aloite ja sen toteuttaminen. Tällöinkin teoskokonaisuuden teke-
mistä kannattaisi jaksottaa useammalle vuodelle, jolloin siitä tulisi 
muuttuva ja elävä osa kaupunkitilaa. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan mukaan ensisijainen vaihtoehto 
laajan katutaidehankkeen toteuttamiseen ja tukemiseen on kytkeä han-
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ke osaksi melumuurin rakentamisen prosessia ja budjettia. Mikäli taide-
hankkeen kytkeminen rakennushankkeeseen ei enää tällä aikataululla 
ole mahdollista, voi kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala toimialajohtajan 
johdolla käynnistää keskustelun Helsinki-viikon säätiön kanssa siitä, 
voisivatko juhlaviikot ottaa asiassa taiteellisen ja tuotannollisen vas-
tuun. Joka tapauksessa koko melumuurin maalaushanke on niin mitta-
va operaatio, että sen toteuttaminen ei voi toteutua vielä tämä kesänä, 
vaan hanke vaatii pidemmän suunnittelu- ja toteutusaikataulun.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt 16.5.2018 mennessä kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnalta lausuntoa kaupunginvaltuutettu Sami Muttilaisen ja 
18:n muun valtuutetun allekirjoittamasta valtuustoaloitteesta, jossa esi-
tetään, että kaupunki ryhtyisi toimiin graffiti- ja muraalitaiteen saamisek-
si Herttoniemen ja Siilitien välille rakennettavaan meluvalliin. Aloite ko-
konaisuudessaan on liitteenä. 

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Tiina Hörkkö, aluepäällikkö, puhelin: 310 23188

tiina.horkko(a)hel.fi
Stuba Nikula, kulttuuripalvelupäällikkö, puhelin: 310 37000

stuba.nikula(a)hel.fi

Liitteet

1 Muttilainen Sami Aloite Kvsto 28022018 4

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 89
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2018 talousarvion toteu-
tumista koskeva 1. ennuste

HEL 2018-003799 T 02 02 01

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti merkitä kulttuurin ja vapaa-
ajan toimialan vuoden 2018 talousarvion ensimmäisen toteutumisen-
nusteen tiedoksi ja päätti todeta, ettei toteutumisennuste anna aihetta 
muihin toimenpiteisiin.

Esittelijä
hallintojohtaja
Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot
Kirsti Laine-Hendolin, hallintojohtaja, puhelin: 310 87751

kirsti.laine(a)hel.fi
Ari Tirri, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 85510

ari.tirri(a)hel.fi

Liitteet

1 Ennuste 1 ennustetieto-lomake
2 Ennuste 1 sitovat tavoitteet
3 Ennuste 1 käyttötalous
4 Ennuste 1 laitosavustukset
5 Ennuste 1 investoinnit

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Talousarvion noudattamisohjeiden mukaisesti virastojen ja liikelaitosten 
on saatettava talousarvion toteutumisennuste myös lauta- tai johtokun-
tansa tietoon. Lauta- ja johtokuntien on lähetettävä asiasta kaupungin-
kansliaan pöytäkirjanote, josta käy ilmi, mihin toimenpiteisiin on päätet-
ty ennusteen johdosta ryhtyä.

Kaupunginkanslian 15.2.2018 päivätyn ohjeen mukaan hallintokuntien 
vuoden 2018 talousarvion toteutumisennusteiden, joihin sisältyvät eu-
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romääräinen ennuste, toiminnalliset tavoitteet ja ennusteiden tekstio-
suudet, on oltava kaupunginkansliassa viimeistään:

1. ennuste     11.4.2018 (sisäiset erät 4.4.2018)                 
2. ennuste     1.8.2018 (sisäiset erät 25.7.2018) 
3. ennuste     10.10.2018 (sisäiset erät 3.10.2018)
4. tilinpäätösennuste, ohjeistetaan myöhemmin

Ennusteissa pyritään ennustamaan kyseisen talousarviovuoden lopun 
tilannetta. Koska ennusteita käytetään kaupungin johdon päätöksen-
teossa, ennusteet tulee ehdottomasti laatia ennusteajankohtana ole-
massa olevan parhaan mahdollisen tiedon perusteella. Talousarvion to-
teutumisennusteisiin sisällytetään tiedot myös kaupungin sisäisistä 
eristä. Lisäksi ennusteessa on arvioitava talousarviossa esitettyjen toi-
minnallisten tavoitteiden toteutuminen

Ennusteen perustelut

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan käyttötalouden (TA-kohta 41001) si-
tovan toimintakatteen arvioidaan alittuvan 995 000 eurolla.

Toimintakatetasoon vaikuttaa kirjastolle myönnettävä ulkopuolinen ra-
hoitus tietoyhteiskuntapalvelujen kehittämishankkeisiin sekä keskuskir-
jastotehtäviin. Myönnetyllä rahoituksella katetaan toiminnasta aiheutu-
vat kulut kirjastolle.

Toimialan tukiin ja avustuksiin on em. määrärahaa budjetoitu 995 000 
euroa, mutta vastaavaa menoerää ei ole huomioitu käyttömenobudje-
tissa, jolloin ainoastaan tuloihin budjetoitu rahoituserä rasittaa koko toi-
mialan toimintakatetasoa.

Ennusteessa on huomioitu talousarvion käyttötalouden määrärahoihin 
saatu lisäys 450 000 euroa, joka johtuu etsivän nuorisotyön siirrosta 
Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta. Kaupunginvaltuusto on hyväk-
synyt siirron 28.2.2018.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan laitosavustukset (TA-kohta 41002-
41003) sisältävät kulttuurin laitosavustukset (12 166 000 euroa) sekä 
liikunnan laitosavustukset (9 525 000 euroa). Laitosavustusten koko-
naismääräraha on 33 856 000 euroa. Laitosavustusten ennustetaan to-
teutuvan täysimääräisesti.

Investointeihin (TA-kohta 80504) osoitettua määrärahaa on kulttuurin ja 
vapaa-ajan toimialalla on 10 918 000 euroa. Määräraha sisältää 2 423 
000 euron ylitysoikeuden. Investointien ennustetaan toteutuvan täysi-
määräisesti.

Ennusteen taulukot sekä tietolomake löytyvät liitteinä.
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Esittelijä
hallintojohtaja
Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot
Kirsti Laine-Hendolin, hallintojohtaja, puhelin: 310 87751

kirsti.laine(a)hel.fi
Ari Tirri, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 85510

ari.tirri(a)hel.fi

Liitteet

1 Ennuste 1 ennustetieto-lomake
2 Ennuste 1 sitovat tavoitteet
3 Ennuste 1 käyttötalous
4 Ennuste 1 laitosavustukset
5 Ennuste 1 investoinnit

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
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§ 90
Toimivallan siirtäminen toimialajohtajalle tilahanketta koskevan tar-
veselvityksen hyväksymiseen

HEL 2018-004308 T 00 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti siirtää toimivaltaansa tilahan-
ketta koskevan tarveselvityksen hyväksymisestä toimialajohtajalle hal-
lintosäännön 10 luvun 1 §:n 3 momentin perusteella seuraavasti:

Toimialajohtaja päättää toimialan tarveselvityksistä hankkeen kokonai-
sarvon ollessa enintään 500 000 euroa.

Lautakunta päätti lisäksi, että pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osal-
ta heti.

Esittelijä
hallintojohtaja
Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot
Matti Kuusela, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 87783

matti.kuusela(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 3 momentin 4 koh-
dan mukaan, ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, toi-
mialalautakunta omalla toimialallaan päättää tai hyväksyy ne perusteet 
ja rajat, joiden mukaan viranomainen päättää tilahanketta koskevan tar-
veselvityksen hyväksymisestä.

Kaupunginhallituksen hyväksymien tilahankeohjeiden mukaan tarvesel-
vitys on tehtävä kaikista arvonlisäverottomalta kokonaisarvoltaan yli 
200 000 euron uudis-, lisärakennus- ja toiminnallisista muutoshankkeis-
ta. Käyttäjähallintokunta tekee tarvepäätöksen hyväksymällä tarveselvi-
tyksen tai korjaushankkeiden osalta antamalla lausunnon hankesuunni-
telmasta.
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Esitetyn toimivallan siirtämisen tarkoituksena on, että päätöksenteko 
tapahtuisi toiminnallisesti tarkoituksenmukaisella tasolla, ja että käytän-
nön työskentely olisi sujuvaa ja oikea-aikaista.

Esittelijä
hallintojohtaja
Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot
Matti Kuusela, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 87783

matti.kuusela(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 91
Toimivallan siirtäminen kulttuuri- ja nuorisopalvelukokonaisuuksien 
viranhaltijoille vuokralle antamiseen ja muuhun käyttöön luovutta-
miseen

HEL 2017-007075 T 00 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti siirtää toimivaltaansa viranhal-
tijoille Helsingin kaupungin hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 3 momentin 
perusteella seuraavasti:

Hallintaoikeutensa puitteissa maa-alueiden, tilojen ja laitteiden vuokral-
le antamisesta sekä muusta käyttöön luovuttamisesta kerrallaan enin-
tään kuuden (6) vuoden ajaksi samoin kuin toistaiseksi, jos vuokrasuh-
de on sovittu päättyväksi enintään kuuden (6) kuukauden kuluttua irti-
sanomisesta.

Päätöksen tekevä viranhaltija on palvelukokonaisuuden johtaja, joka 
saa päättää kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan hallinnassa olevien 
maa-alueiden, tilojen ja laitteiden vuokralle antamisesta tai muusta 
käyttöön luovuttamisesta kerrallaan enintään kuuden (6) vuoden ajaksi 
samoin kuin toistaiseksi, jos vuokrasuhde on sovittu päättyväksi enin-
tään kuuden (6) kuukauden kuluttua irtisanomisesta seuraavin perus-
tein:

 Vuokran määrittely pohjautuu kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 
kulloinkin päättämään hinnastoon tai vuokra määräytyy tarjouskil-
pailun perusteella. 

Päätöksen tekevä viranhaltija on palvelun päällikkö, joka saa päättää 
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan hallinnassa olevien maa-alueiden, 
tilojen ja laitteiden vuokralle antamisesta tai muusta käyttöön luovutta-
misesta kerrallaan enintään neljän (4) vuoden ajaksi seuraavin perus-
tein:

 Vuokran määrittely pohjautuu kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 
kulloinkin päättämään hinnastoon tai vuokra määräytyy tarjouskil-
pailun perusteella. 

Esittelijä
hallintojohtaja
Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot
Anna Koskinen, lakimies, puhelin: 310 28007

anna.koskinen(a)hel.fi
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 3 momentin 6 koh-
dan mukaan:

Ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, toimialalautakunta 
omalla toimialallaan päättää tai hyväksyy ne perusteet ja rajat, joiden 
mukaan viranomainen päättää, hallintaoikeutensa puitteissa maa-aluei-
den, tilojen ja laitteiden vuokralle antamisesta sekä muusta käyttöön 
luovuttamisesta kerrallaan enintään 10 vuoden ajaksi samoin kuin tois-
taiseksi, jos vuokrasuhde on sovittu päättyväksi enintään kuuden kuu-
kauden kuluttua irtisanomisesta.

Esityksellä yhtenäistetään toimialan palvelukokonaisuuksien viranhalti-
joiden toimivalta vuokralle antamisen ja muun käyttöön luovuttamisen 
osalta. Viranhaltijoiden toimivaltuusrajat pohjautuvat lautakunnan pää-
tökseen 20.6.2017, § 5 toimivallan siirtämisestä liikuntapalvelukokonai-
suuden osalta.

Esittelijä
hallintojohtaja
Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot
Anna Koskinen, lakimies, puhelin: 310 28007

anna.koskinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 20.06.2017 § 5
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§ 92
Toimivallan siirtäminen viranhaltijoille alaikäisten sovittelua koske-
vissa asioissa

HEL 2018-004403 T 00 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti siirtää hallintosäännön 10 lu-
vun 1 § 3 momentin 1 kohdan mukaista toimivaltaansa päätti hinnoista, 
maksuista, vuokrista ja korvauksista sekä vapautuksesta toimialalle 
kohdistettavan maksun, korvauksen ja muun saatavan suorittamisesta 
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan palvelukokonaisuuksien johtajille alai-
käisten sovittelua koskevissa asioissa seuraavasti:

Palvelukokonaisuuden johtaja

 päättää palvelukokonaisuuden vastuualueeseen kohdistettavista 
korvauksista 5 000 euroon saakka

 valtuuttaa nimeämänsä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla työsken-
televän henkilön edustamaan kulttuurin ja vapaa-ajan toimialaa 
nuorten sovitteluissa sekä sopimaan mahdollisen sovittelusopimuk-
sen ehdoista, vahingonkorvauksista sekä vahingon korvaamisesta 
mahdollisella työkorvauksella. 

Esittelijä
hallintojohtaja
Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot
Anna Koskinen, lakimies, puhelin: 310 28007

anna.koskinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupunginvaltuuston 3.5.2017, § 206 hyväksymän hallinto-
säännön 10 luvun 1 § 3 momentin 1 kohdan mukaan toimialalautakunta 
päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranomainen 
päättää hinnoista, maksuista, vuokrista ja korvauksista sekä vapautuk-
sesta toimialalle kohdistettavan maksun, korvauksen ja muun saatavan 
suorittamisesta.
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Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on jo päätöksellään 20.6.2017, § 4 
siirtänyt toimivaltaansa päättää toimialalle kohdistettavan maksun, kor-
vauksen tai muun saatavan suorittamisesta vapautuksesta palveluko-
konaisuuden johtajalle 5 000 euroon saakka.

Ehdotettu toimivallan siirto vastaa soveltuvin osin myös kaupunkiympä-
ristön toimialan tämänhetkistä tilannetta. Kaupunginhallituksen johtami-
sen jaosto on 22.5.2017 tekemällään päätöksellä § 97 (HEL 2017-
005923) siirtänyt kaupunkiympäristölautakunnan toimivaltaa päättää 
hinnoista, maksuista, vuokrista ja korvauksista, sekä vapautuksesta toi-
mialalle tulevan maksun, korvauksen ja muun saatavan suorittamisesta 
toimialan palvelujen päälliköille, yksiköiden päälliköille sekä rakennuk-
set ja yleiset alueet-palvelukokonaisuuden tekniselle johtajalle.

Kaupunginlakimies antoi päätöksen § 125 alaikäisten rikosasioiden so-
vittelua koskevasta toimintaohjeesta ja siihen liittyvästä kaupungine-
dustajan oppaasta 13.9.2017, jota seurasi Helsingin kaupungin liiken-
neliikelaitoksen (HKL) toimitusjohtajan päätös toimintaohjeen antami-
sesta 21.9.2017, § 33. Koska sovittelulla on havaittu olevan useita 
myönteisiä vaikutuksia, on sen käyttäminen mahdollisuuksien mukaan 
perusteltua. Sovittelu vähentää uusintarikollisuutta ja ehkäisee syrjäyty-
mistä. Lisäksi se edistää kansalaisten osallisuutta ja parantaa yhteis-
kuntarauhaa. Erityisesti nuorille rikoksentekijöille sovittelu on hyvä ja 
toimiva keino ennaltaehkäistä mahdollisia tulevia rikoksia. Kaupungin-
lakimiehen ja HKL:n toimitusjohtajan päätökset sekä toimintaohje ovat 
liitteenä.

Ottaen huomioon sovittelun luonne sekä työkorvauksesta saatavat hyö-
dyt, ja koska jokaista yksittäistä alaikäisen tekemää vahingonkorvausa-
siaa ei ole tarkoituksenmukaista tuoda toimialalautakunnan päätettä-
väksi, on toimivalta syytä siirtää palvelujen päälliköille. Esitetyn toimi-
vallan siirron tarkoituksena on toiminnan joustavuus suhteessa nuorten 
rikosasioiden sovittelua koskevan toimintaohjeen toimeenpanoon.

Toimivallan siirto voidaan todeta perustelluksi ja tarkoituksenmukaisek-
si, sillä mainituista asioista tehtävien päätösten vuosittainen määrä 
saattaa nousta suureksi.

Esittelijä
hallintojohtaja
Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot
Anna Koskinen, lakimies, puhelin: 310 28007

anna.koskinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 93
Penope Oy:n hankintaoikaisuvaatimus koskien purunpoistojärjes-
telmän hankintaa liikuntapalvelukokonaisuuden ulkoilupalvelujen 
Vuosaaren tukikohtaan

HEL 2018-001396 T 02 08 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti hylätä Penope Oy:n oikaisu-
vaatimuksen purunpoistojärjestelmän hankintaa koskevasta toimiala-
johtajan päätöksestä 12.3.2018, 9 §.

Lautakunta päätti lisäksi, että pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osal-
ta heti.

Esittelijä
hallintojohtaja
Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot
Anna Koskinen, lakimies, puhelin: 310 28007

anna.koskinen(a)hel.fi
Harri Uusimäki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 87502

harri.uusimaki(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 23.3.2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Muutoksenhakukielto, hankintaoi-

kaisupäätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Taustasäännökset

Hankintalain (1397/2016) 133 §:n mukaan asianosainen voi vaatia han-
kintaoikaisua hankintaa koskevasta päätöksestä. 
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Helsingin kaupungin hallintosäännön 19 luvun 4 § 3 momentin mukaan 
lautakunnan, sen jaoston ja sen alaisen viranomaisen päätöksestä teh-
dyn hankintaoikaisun käsittelee lautakunta.

Hankintaoikaisuvaatimus

Liikuntapalvelukokonaisuuden ulkoilupalvelujen Vuosaaren tukikohtaan 
sijoitettavan purunpoistojärjestelmän kilpailutuksessa tarjouksen jättä-
nyt Penope Oy on esittänyt oikaisuvaatimuksen määräajassa. Oikaisu-
vaatimus kokonaisuudessaan on liitteenä. Penope Oy on saattanut 
asian myös valituksena käsiteltäväksi markkinaoikeuteen. 

Penope Oy esittää hankintaoikaisuvaatimuksessaan, että valituksi tul-
leen Olperic Oy:n tarjous ei täytä tarjouspyynnön vaatimuksia, sillä ha-
kijan mukaan Olperic Oy:llä ei ole vaadittua kokemusta vähintään vii-
destä sisällöltään ja laajuudeltaan nyt hankittavaa laitteistoa vastaavas-
ta tai läheisesti vastaavasta toimituksesta viiden vuoden aikana. Perus-
teluna väitteelleen Penope Oy esittää olleensa yhteydessä voittanees-
sa tarjouksessa mainittuihin referenssiyrityksiin. Hakijan mukaan Olpe-
ric Oy:n ilmoitetut toimitukset ”eivät täytä vaatimusta vastaavasta tai 
edes läheisesti vastaavasta toimituksesta”. Osin toimitukset ovat haki-
jan mukaan olleet ”vain komponenttitoimituksia ja asennustyötä”. Han-
kintaoikaisuvaatimuksen mukaan myös Olperic Oy:n perustamisajan-
kohta 1.7.2016 ja sen liikevaihto vuosina 2016 ja 2017 osoittavat, ettei 
Olperic Oy ole voinut toteuttaa tarjouspyynnön vaatimusten mukaisia 
referenssitoimituksia.

Hankintamenettely

Hankinta toteutettiin hankintalain 32 §:n mukaisena avoimena menette-
lynä julkaisemalla hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä ja asettamal-
la saataville tarjouspyyntö 174088. Tarjouspyynnössä ja sen liitteissä 
oli esitetty tarjoajan soveltuvuutta koskevat vähimmäisvaatimukset ja 
niiden täyttymisen todentamiseksi edellytetyt selvitykset. Tarjoajalta 
vaadittiin teknisen suorituskyvyn osalta muun ohella kokemusta vähin-
tään viidestä sisällöltään ja laajuudeltaan hankittavaa laitteistoa vastaa-
vasta tai läheisesti vastaavasta toimituksesta viimeisen viiden vuoden 
aikana.

Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen valintaperusteena oli 
hankintalain 93 § 1 momentin mukaan halvin hinta. Perusteluna halvim-
man hinnan käyttämiseen kokonaistaloudellisen edullisuuden perustee-
na oli, että laadulliset tekijät tulevat riittävästi huomioiduiksi tarjoajan 
soveltuvuudelle tarjouspyynnössä asetetuissa vähimmäisvaatimuksis-
sa. 
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Määräaikaan mennessä saapui kolme tarjousta: Olperic Oy, Penope 
Oy ja Suomen Imurikeskus Oy. Tarjouksen yhteydessä kukin tarjoaja 
on toimittanut tarjouspyynnössä edellytetyt referenssikohteensa erilli-
sellä liitteellä. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistamisen 
yhteydessä Olperic Oy:tä pyydettiin täsmentämään selvitystään tekni-
seen suorituskykyyn liittyvien tarjoajan soveltuvuusvaatimusten täytty-
misestä. 

Hankintayksikkö on tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkasta-
misen yhteydessä tullut vakuuttuneeksi, että kunkin tarjoajan osalta tar-
jouspyynnössä edellytetty referenssikohteita koskeva vaatimus täyttyy. 
Tarjouksissa esitettyjen tietojen perusteella hankintayksikkö arvioi kaik-
kien tarjousten täyttäneen vertailuun pääsemiseksi edellytetyt tarjoajan 
soveltuvuudelle asetetut vähimmäisvaatimukset ja kaikkien tarjousten 
olleen tarjouspyynnön mukaisia. Tarjouksiin liitettyjen selvitysten perus-
teella kaikilla tarjoajilla oli kokemusta vähintään viidestä sisällöltään ja 
laajuudeltaan hankittavaa laitteistoa vastaavasta tai läheisesti vastaa-
vasta toimituksesta viimeisen viiden vuoden aikana. 

Tarjousvertailu suoritettiin kokonaistaloudellisen edullisuuden perustee-
na käytetyn halvimman hinnan perusteella. Kulttuurin ja vapaa-ajan toi-
mialajohtajan päätöksellä 12.3.2018 9 § purunpoistojärjestelmä päätet-
tiin hankkia halvimman kokonaishankintahinnan tarjonneelta Olperic 
Oy:ltä.

Hankintaoikaisuvaatimuksen ja valituskirjelmän jättämisen johdosta 
hankintayksikkö on pyytänyt Olperic Oy:ltä tarkemman selvityksen refe-
renssikohteista. Pyydetyn lisäselvityksen perusteella ei ole ilmennyt 
sellaisia syitä, joiden johdosta Olperic Oy ei täyttäisi tarjoajan soveltu-
vuudelle asetettua vaatimusta vastaavien tai läheisesti vastaavien lait-
teistojen toimituksista, ja jonka vuoksi Olperic Oy:llä ei olisi riittävää 
teknistä ja ammatillista valmiutta toteuttaa tarjouspyynnön kohteena 
olevaa hankintasopimusta.

Päätelmä

Hankintamenettelyssä ja päätöksenteossa on noudatettu lain säännök-
siä sekä tarjouspyyntöasiakirjojen ehtoja. Esiin ei ole noussut sellaista 
uutta tietoa, jonka johdosta hankintapäätöstä tulisi muuttaa oikaisuvaa-
timuksessa esitetysti.

Esitetty hankintaoikaisuvaatimus ei anna aihetta muuttaa 12.3.2018 
tehtyä hankintapäätöstä, ja on sen vuoksi hylättävä.

Esittelijä
hallintojohtaja
Kirsti Laine-Hendolin
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Lisätiedot
Anna Koskinen, lakimies, puhelin: 310 28007

anna.koskinen(a)hel.fi
Harri Uusimäki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 87502

harri.uusimaki(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 23.3.2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Muutoksenhakukielto, hankintaoi-

kaisupäätös

Päätöshistoria

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja 12.03.2018 
§ 9
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§ 94
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Tapio Klemetin ym. valtuustoaloitteesta hiihtokauden 
pidentämiseksi Paloheinässä

HEL 2018-001999 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon: 

Paloheinän ulkoilualueen latuverkoston ylläpidosta vastaa kulttuurin ja 
vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelukokonaisuus. Liikuntapalvelut on 
huolehtinut, että kaupunkiympäristön toimialan hallinnoimiin vuoden 
2018 investointimäärärahoihin, kohtaan 8 04 01 02 liikuntapaikat ja ul-
koilualueet on varattu 200 000 euroa Paloheinän lumetusolosuhteiden 
kehittämiseen. 

Määrärahalla on tarkoitus suunnitteluttaa ja rakennuttaa vesiputkisto ja 
sähköverkko reitin varteen, jolloin tykkilumi saadaan ns. ammuttua suo-
raan latureitille. Näin lyhyitäkin pakkasjaksoja pystytään hyödyntä-
mään, eikä maapinnan jäätymistä jouduta odottamaan. Tällä hetkellä 
lumi tykitetään Paloheinän alueella yhteen paikkaan, josta se levitetään 
raskaalla kalustolla latureiteille. Tällöin joudutaan odottamaan, että reit-
tipohjat ovat jäätyneet kestääkseen raskaan kaluston painon lunta levi-
tettäessä latureiteille. 

Uuden järjestelmän myötä lumitykki tuodaan ladulle ja kytketään vesi-
johto- ja sähköverkkoon. Lumi tykitetään suoraan latureitille, jonka jäl-
keen latukone tasaa ladulle tykitetyn lumen. Tämän kaltainen järjestel-
mä on käytössä esim. Vihti Ski Centerissä, Espoossa Oittaalla ja Van-
taan Hakunilassa. 

Liikuntapalvelut ei ole aiemmin katsonut tarpeelliseksi tehdä selvitystä 
mahdollisen putken rakentamisesta Paloheinän ulkoilualueelle, sillä 
hyödyn on todettu olevan pieni. Hyöty on näkyvä siinä vaiheessa, kun 
pakkanen pysyy lähellä nollaa, jolloin tykkilunta voidaan tehdä. Tämä 
ero oli kuluneena talvena hyvin havaittavissa, kun Oittalla ja Hakunilas-
sa pystyttiin tykittämään lunta ja ladut saatiin auki huomattavasti aikai-
semmin kuin Paloheinässä. 

Lumetettavien latujen suunnittelussa on otettava huomioon sen sijainti 
huomioiden kaikentasoiset hiihtäjät sekä myös muut liikkujat Palohei-
nän ulkoilualueella. Lumetettavat ladut tullaan todennäköisesti toteutta-
maan Paloheinän hiihtostadionin viereen, n. 1,0 km tasaisille reiteille 
sekä n. 1,8 km haastavammalle metsäreitille. Eri vaativuusasteisilla rei-
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teillä pystytään huomioimaan kaikenkuntoiset- ja tasoiset hiihtäjät. Tä-
mä sijainti mahdollistaa myös hyvin stadionalueen hyödyntämisen tyk-
kilumialueena.

Helsingissä on laadittu hiihto-olosuhteiden luomiseksi suunnitelma mi-
ten vuosittain latujen kunnossapito organisoidaan. Kivikon hiihtohalli 
avataan vuosittain syys-lokakuun vaihteessa ja halli pidetään auki niin 
kauan talvea vasten, kun asiakkaita riittää. Paloheinässä tykkilumilatua 
päästään tekemään säiden salliessa, yleensä joulukuun aikana. Mikäli 
luonnonlunta ei ole satanut riittävästi tammikuun aikana luonnonlumila-
tujen kunnostamiseksi, on pyritty sään salliessa Paloheinän lisäksi te-
kemään Vuosaaren Mustavuoreen tykkilumilatu. 

Paloheinän tykkilumen valmistamisessa käytetään vesijohtovettä, joka 
jäähdytetään jäädytystornissa, jolloin emme pääse samalle kylmyysta-
solle kuin Espoon Oittaalla ja Vantaan Hakunilassa, joissa käytetään 
alijäähtynyttä luonnonvettä. Oittaalla vesi otetaan järvestä ja Hakunilas-
sa purosta. Näin ollen heillä tykkilumen valmistaminen on tehokkaam-
paa. 

Paloheinää lähinnä mahdollisesti käytettävissä oleva luonnonvesi löy-
tyy Kuninkaantammessa sijaitsevasta Palettilammesta, lammen veden 
riittävyydestä ei ole tehty selvitystä. Linnun tietä matkaa Paloheinän 
majalta lammelle kertyy yli kilometri. Vantaanjokeen matkaa kertyy lin-
nuntietä lähes kaksi kilometriä. 

Paloheinän hiihtoaluetta pidetään hiihtäjien keskuudessa jopa Suomen 
vilkkaimpana maastohiihtokeskuksena. Hyvällä talvisäällä alueella vie-
railee päivittäin tuhansia hiihtäjiä. Harrastehiihdon suosion kasvu, kai-
kille sopivat hiihtoladut sekä Helsingin alueen väestöpohja luovat poh-
jan Paloheinän alueen suosiolle. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala pyrkii 
kehittämään alueen hiihto-olosuhteita ja käytettävissä olevien resurs-
sien ja määrärahojen puitteissa.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen-Jormakka

Lisätiedot
Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi
Petri Angelvuo, kenttäpäällikkö, puhelin: 310 87906

petri.angelvuo(a)hel.fi

Liitteet

1 Klemetti Tapio Aloite Kvsto 14022018 5

Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt 16.5.2018 mennessä kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnalta lausuntoa kaupunginvaltuutettu Tapio Klemetin ja 
19:n muun valtuutetun allekirjoittamasta valtuustoaloitteesta, jossa Hel-
singin kaupunkia pyydetään selvittämään tavat hiihtokauden pidentämi-
seksi Paloheinässä. Aloite on kokonaisuudessaan liitteenä. 

Valtuustoaloitteesta ei ole pyydetty lausuntoa muilta lautakunnilta.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen-Jormakka

Lisätiedot
Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi
Petri Angelvuo, kenttäpäällikkö, puhelin: 310 87906

petri.angelvuo(a)hel.fi

Liitteet

1 Klemetti Tapio Aloite Kvsto 14022018 5

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 95
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan vastaus Helsingin kaupungin 
vammaisneuvoston kannanottoon koskien Käpylinnan liikuntatilois-
ta luopumista

HEL 2018-002373 T 12 03 00

Vammaisneuvoston kirje 15.2.2018

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti vastata vammaisneuvoston 
kannanottoon seuraavasti:

Käpylinnan liikuntatilat käsittävät kolme pientä liikuntatilaa: kuntosalin, 
liikuntasalin ja uima-altaan. Liikuntapalvelut on järjestänyt tiloissa erilai-
sia ohjattuja liikuntaryhmiä, pääsääntöisesti erityisliikunta- ja senioriryh-
miä. Lisäksi tiloissa toimintaa järjestävät useat vammais- ja eläkejärjes-
töt.

Käpylinna kiinteistössä on meneillään perusparannushanke. Tässä yh-
teydessä nykyiset liikuntatilat poistuvat käytöstä ja ne muunnetaan laa-
jentuvan päiväkodin käyttöön. Käpylinnan kiinteistön perusparannuk-
sen aikataulu on kuitenkin pitkittynyt. Alun perin liikuntapalveluiden toi-
minnan kiinteistössä piti päättyä jo kesällä 2017. Tämän hetkisen tie-
don mukaan korjaustyöt ulottuvat liikuntatiloihin vuoden 2019 alussa. 
Tämän seurauksena Käpylinnan toiminta jatkuu normaalisti kuluvan 
vuoden loppuun. Asiakkaita ja tiloissa toimivia järjestöjä on aina tiedo-
tettu toiminnan jatkumisesta sitä mukaa, kun se on varmistunut. Liikun-
tapalveluiden ensisijainen tavoite on ollut jatkaa nykyistä toimintaa Kä-
pylinnan tiloissa mahdollisimman pitkään. Aikataulun viivästyminen on 
johtanut siihen, että tulevien toimenpiteiden valmistelu ja niistä tiedotta-
minen - myös vammaisneuvostolle - on ollut vaikeaa. Liikunnan palve-
lukokonaisuus tiedottaa jatkossa vammaisneuvostoa aktiivisesti Käpy-
linnan liikuntatiloja ja niitä korvaavia tiloja koskevissa kysymyksissä. 
Vastaisuudessa olemme tarvittaessa myös käytettävissä esittelemään 
asian etenemistä vammaisneuvoston kokouksissa.

Käpylinnan korvaavien tilojen järjestelyjä haittaa Jätkäsaaren Bunkke-
rin liikuntatilojen valmistumisen viivästyminen. Alkuperäinen suunnitel-
ma oli Bunkkerin valmistuttua siirtää Kampin liikuntakeskuksen ryhmiä 
Bunkkerissa oleviin liikunta- ja allastiloihin.  Kampista vapautuneet tilat 
olisi otettu erityis- ja senioriliikunnan käyttöön. Bunkkerin uimahalli ja lii-
kuntatilat valmistuvat todennäköisesti aikaisintaan vuosina 2021–2022. 
Liikuntamyllyyn kaavailtujen korvaavien tilojen suunnittelu ei vielä 
edennyt toteutukseen asti niiden korkean kustannuksen vuoksi.
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Käpylinnan liikuntatilojen asiakkaat saataneen sijoitettua liikuntasalin 
osalta muihin liikuntapalvelukokonaisuuden toimipiteisiin. Allastilojen 
osalta tilanne on haasteellisempi. Yrjönkadun uimahallissa lisätään se-
nioreiden vesijumppia ja Kampin liikuntakeskuksessa erityisryhmien ve-
sijumppia. Joitakin ryhmiä saadaan siirrettyä Kinaporin monipuoliseen 
palvelukeskukseen. Lisäksi on etsitty vapaita vuoroja muista palvelu-
keskuksista sekä järjestötaloista. Myös kuntosalilaitteiden siirtämistä 
korvaavaan tilaan vielä kartoitetaan.

Käpylinnassa toimivia järjestöjä on kannustettu etsimään myös itse ak-
tiivisesti korvaavia tiloja toiminnalleen. Toimintansa mahdollistamiseksi 
yhdistyksillä on mahdollisuus hakea Helsingin kaupungilta tilankäyttö-
avustusta. Liikuntapalveluiden kumppanuusyksikkö on varautunut jär-
jestämään erillisiä avustusinfoja järjestöille avustusten hakuun liittyen. 
Toimialan budjetissa ei ole varauduttu Käpylinnan korvaavien liikuntati-
lojen vuokrakustannuksiin.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen-Jormakka

Lisätiedot
Tarja Loikkanen-Jormakka, liikuntajohtaja, puhelin: 310 87720

tarja.loikkanen(a)hel.fi
Tuuli Salospohja, liikuntapalvelupäällikkö, puhelin: 310 87500

tuuli.salospohja(a)hel.fi

Liitteet

1 Vammaisneuvoston kannanotto, Käpylinnan liikuntatilat 15.2.2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Vammaisneuvosto Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 

täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin vammaisneuvosto on lähettänyt 15.2.2018 päivä-
tyn kirjeen, jossa otetaan kantaa Käpylinnan liikuntatiloista luopumi-
seen. Vammaisneuvosto edellyttää kannanotossaan, että tietyt erityis-
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ryhmät saavat myös tulevaisuudessa käyttöönsä lämminvesialtaan 
maksutta tai kohtuullisin kustannuksin Helsingin kaupungin sponsoroi-
mana. Kirje kokonaisuudessaan on liitteenä. Kannanotto on osoitettu 
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaostolle, mutta siinä esille 
nostetut asiat kuuluvat lautakunnan alaisuuteen, jonka takia lautakunta 
antaa vastauksen vammaisneuvostolle (Helsingin kaupungin hallinto-
sääntö 2 luku 4 § 1 mom. ja 4 luku 7 §).

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen-Jormakka

Lisätiedot
Tarja Loikkanen-Jormakka, liikuntajohtaja, puhelin: 310 87720

tarja.loikkanen(a)hel.fi
Tuuli Salospohja, liikuntapalvelupäällikkö, puhelin: 310 87500

tuuli.salospohja(a)hel.fi

Liitteet

1 Vammaisneuvoston kannanotto, Käpylinnan liikuntatilat 15.2.2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Vammaisneuvosto Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 

täytäntöönpano
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94 ja 95 §:t.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian 
valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 93 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopi-
muksista 146 §
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