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Kokousaika 22.09.2020 16:15 - 19:56

Kokouspaikka Fredriksberg, B-talo (Konepajankuja 3, 2. kerros) / Sähköinen ko-
kous

Läsnä

Jäsenet

Razmyar, Nasima apulaispormestari
esteellinen: 147 §

Karhuvaara, Arja (etänä) varapuheenjohtaja
Borgarsdóttir Sandelin, Silja 
(etänä)
Chydenius, Jussi esteellinen: 147 §
Ebeling, Mika (etänä)
Laaksonen, Heimo (etänä) esteellinen: 147 §
Meri, Otto (etänä klo 16:45 
saakka)

esteellinen: 147 §

Muttilainen, Sami (etänä)
Peltokorpi, Terhi (etänä)
Saares, Pauliina (etänä)
Sydänmaa, Johanna (etänä) esteellinen: 147 §
Toivonen, Niilo (etänä)
Varjokari, Laura
Köngäs, Otto (etänä) varajäsen

saapui 16:23, poistui 16:44, läsnä: 
147 §

Ruhala, Heidi (etänä) varajäsen
saapui 16:23, poistui 16:44, läsnä: 
147 §

Muut

Laitio, Tommi kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajoh-
taja

Laine-Hendolin, Kirsti (etänä) hallintojohtaja
esteellinen: 147 §

Loikkanen, Tarja liikuntajohtaja
esteellinen: 147 §

Männistö, Mari (etänä) kulttuurijohtaja
poistui 19:05, esteellinen: 147 §, 
poissa: 150 - 158 §

Vatka, Mikko (etänä) nuorisoasiainjohtaja



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2020
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

22.09.2020

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 51400 Fredriksberg, Konepajankuja 3 +358 9 310 1060 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 51 Faksi Alv.nro
kulttuurijavapaa-aika@hel.fi +358 9 310 87770 FI02012566

poistui 19:02, poissa: 149 - 158 §
Vänttinen, Katri (etänä) kirjastopalvelujen johtaja
Eranka, Essi (etänä) viestintä- ja markkinointipäällikkö

tiedottaja
Nera, Miska hallintoasiantuntija
Palamaa, Pirjo hallintosihteeri

tekninen avustaja
Vu, Jenny nuorisoneuvoston edustaja
Tirri, Ari (etänä) talous- ja suunnittelupäällikkö

asiantuntija
saapui 16:23, poistui 19:02, läsnä: 
147 - 148 §

Kuusela, Matti (etänä) tilapalvelupäällikkö
asiantuntija
saapui 16:45, poistui 19:02, läsnä: 
148 §

Fröberg, Stefan (etänä) ulkoilupalvelupäällikkö
asiantuntija
saapui 16:45, poistui 19:02, saapui 
19:30, poistui 19:36, läsnä: 148 § ja 
153 §

Huurre, Petteri (etänä) liikuntapaikkapäällikkö
asiantuntija
saapui 16:45, poistui 19:02 saapui 
19:38, läsnä: 148 § ja 155 - 158 §

Puheenjohtaja

Nasima Razmyar apulaispormestari
145 - 146 §, 148 - 158 §

Arja Karhuvaara 147 §

Esittelijät

Tommi Laitio kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajoh-
taja
145 - 150 §

Tarja Loikkanen liikuntajohtaja
151 - 158 §

Pöytäkirjanpitäjä

Miska Nera hallintoasiantuntija
145 - 158 §
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§ Asia

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

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

147 Asia/3 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esitys kaupunginhallitukselle lii-
kunnan ja kulttuurin laitosavustuksista vuodelle 2021

148 Asia/4 Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan talousarvioehdotus vuodeksi 2021 ja 
taloussuunnitelmaehdotus vuosiksi 2021–2023

149 Asia/5 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Veronika Honkasalon ym. talousarvioaloitteesta koskien 
kulttuuritoimialan avustustason nostoa sekä kulttuurin rahoituksen ko-
konaisselvityksen tekemiseksi

150 Asia/6 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Helsingin asumisen ja maankäytön ohjelmaan

151 Asia/7 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Fatim Diarran ym. valtuustoaloitteesta penkkien lisäämi-
seksi Helsinkiin

152 Asia/8 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Fatim Diarran ym. valtuustoaloitteesta eväiden syömiseen 
tarkoitettujen pöytien lisäämiseksi Helsingin puistoihin ja ulkoilualueille

153 Asia/9 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Alviina Alametsän ym. valtuustoaloitteesta uimalaitureiden 
lisäämiseksi Helsinkiin

154 Asia/10 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Mai Kivelän ym. aloitteesta melojien harrastusmahdolli-
suuksien parantamiseksi

155 Asia/11 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Chydeniuksen ym. valtuustoaloitteesta Pirkkolan liikunta-
puiston pysäköintipaikkojen sijainnin ja määrän uudelleenarvioimiseksi

156 Asia/12 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Johanna Nuortevan valtuustoaloitteesta koskien tekonur-
mikenttien varaamisesta muille tahoille kuin urheiluseuroille

157 Asia/13 Kulosaaren yhteiskoulun osakeyhtiön maanvuokrasopimuksen päät-
täminen
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158 Asia/14 Kulosaaren kenttä Oy:n vuokrasopimuksen muuttaminen
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§ 145
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöy-
täkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta totesi kokouksen laillisesti koolle kut-
sutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta valitsi pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet 
Pauliina Saares ja Mika Ebeling sekä varatarkastajiksi jäsenet Laura 
Varjokari ja Niilo Toivonen.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 146
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan päätösten seuraaminen

Päätös

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

Toimialajohtaja

20.4.2020, 24 §
Varastotilan vuokraaminen kaupunkiympäristön toimialalta kulttuurin ja 
vapaa-ajan toimialan käyttöön, Konepajankuja 1-5

7.9.2020, 51 §
Mandaatti Erasmus+ -rahoituksen hakemiseen

7.9.2020, 52 §
HAM Helsingin taidemuseo tennispalatsin ilmainen sisäänpääsy Pride-
viikolla 7. - 13.9.2020

Hallintojohtaja

18.9.2020, 15 §
Erityisavustuksen hakeminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolta
nuorisopalvelukokonaisuuden kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävän
nuorisotyön vahvistamiseen ja kehittämiseen

Kulttuuripalvelukokonaisuus

Kulttuurijohtaja

8.9.2020, 16 §
LED-valonheittimien hankinta Kanneltaloon

Kaupunginmuseo, museonjohtaja

7.9.2020, 6 §
Kaupunginmuseon Ismo Hölttö -näyttelyn graafinen toteutus

Kulttuurikeskukset palvelun päällikkö

17.9.2020, 2 §
Malmitalon pienen salin led-valaisimet

Kultuurin edistämisen päällikkö
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15.9.2020, 15 §
Taide- ja kulttuuriavustukset 2020, kulttuurin edistämisen päällikön 9. 
jako

Liikuntapalvelukokonaisuus

Liikuntajohtaja

11.9.2020, 40 §
Maa-alueen vuokraus Kivikon liikuntapuistosta Itä-Helsingin Agilityhar-
rastajat ry:lle

16.9.2020, 41 §
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelukokonaisuuden ulkoi-
lupalvelut-palvelun määräaikaiset maanvuokrien maksuvapautukset, 
vesiliikenne

17.9.2020, 42 §
Veneiden talvisäilytyksen vuokrasopimus kaupungin liikuntapalvelujen 
talvisäilytysalueilla

Ulkoilupalvelupäällikkö

9.9.2020, 50 §
Marjaniemen Purjehtijat ry:n Koivuniemen venesataman laiturialueen 
vuokrasopimuksen muuttaminen

10.9.2020, 51 §
Maa-alueen vuokraaminen Pohjoisrannasta Sun Ferry Oy:lle kontin si-
joittamista varten

15.9.2020, 52 §
Kivikon hiihtohallin asiakaspalvelu ja hiihtolippujen myyntipalvelut sekä 
kahvilatoiminta

Nuorisopalvelukokonaisuus

Nuorisoasiainjohtaja

18.9.2020, 7 §
Lasten ja nuorten englanninkielisten vapaa-ajan harrastustoimintojen 
hankinta

Liikuntajaosto

1.9.2020, § 19
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytä-
kirjan tarkastajien valinta
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1.9.2020, § 20
Korona-avustukset vuodelle 2020

1.9.2020, § 21
Liikuntaleikki Helsinki ry:n ja Savate Club Helsinki ry:n vuoden 2020 
toiminta-avustukset

1.9.2020, § 22
Liikuntaleikki Helsinki ry:n ja Savate Club Helsinki ry:n vuoden 2020 ti-
lankäyttöavustukset

Kulttuuri- ja kirjastojaosto

3.9.2020, § 15
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytä-
kirjan tarkastajien valinta

3.9.2020, § 16
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaoston ylimää-
räinen kokous 24.11.2020

3.9.2020, § 17
Koronapandemiasta johtuva myönnettyjen projektiavustusten käyttötar-
koituksen muutos

3.9.2020, § 18
Selvitys kulttuurin ja taiteen kentän tilanteesta koronapandemian takia

3.9.2020, § 19
Erityisavustus taide- ja kulttuurialan yhteisöille koronapandemiasta pa-
lautumiseen

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Pirjo Palamaa, hallintosihteeri, puhelin: 310 87764

pirjo.palamaa(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio
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Lisätiedot
Pirjo Palamaa, hallintosihteeri, puhelin: 310 87764

pirjo.palamaa(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 147
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esitys kaupunginhallitukselle 
liikunnan ja kulttuurin laitosavustuksista vuodelle 2021

HEL 2020-006653 T 02 05 01 00

Esitys

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esitti kaupunginhallitukselle liikunnan 
ja kulttuurin laitosavustuksia vuoden 2021 Helsingin kaupungin talous-
arvioon seuraavasti (summat euroa):

Liikunnan laitosavustukset (TA-kohta 41003)

Liikunnan laitosavustukset TA 2020 Haettu 2021 TAE 2021
Helsinki Stadion Oy, josta 438 000 345 000 338 000
- toiminta-avustus 398 000 305 000 298 000
- vuokra-avustus 40 000 40 000 40 000
Jääkenttäsäätiö sr, josta 1 191 000 2 227 000 1 302 000
- korot ja lyhennykset 964 000 1 069 000 1 069 000
- vuokra-avustus 227 000 233 000 233 000
- toiminta-avustus - 925 000 0
Mäkelänrinteen Uintikeskus 
Oy

617 000 1 100 000 605 000

Stadion-säätiö sr, josta 6 853 000 8 828 983 5 628 983
- korot ja lyhennykset 4 274 000 5 168 983 5 168 983
- toiminta-avustus 2 121 000 3 200 000 0
- vuokra-avustus 458 000 460 000 460 000
Urhea-säätiö sr * (81 000) 200 000 150 000
Urheiluhallit Oy 4 082 000 4 955 000 4 000 000
Vuosaaren Urheilutalo Oy 2 388 000 2 840 000 2 340 000
Muut laitosavustukset 335 000 795 000 249 000
Kaikki yhteensä 15 904 000   14 612 983

*) sisältyi TA2020 Muut laitosavustukset summaan 

Urhea-säätiö sr:n laitosavustusta korotetaan olympiavalmennuskeskus 
Helsingin toiminnan alkamisen vuoksi ja säätiö siirretään talousarvioon 
merkityksi laitokseksi. Muutos huomioidaan Muut laitosavustukset-
luokassa.

Kulttuurin laitosavustukset (TA-kohta 41002)
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Kulttuurin laitosavustukset TA 2020 Haettu 2021 TAE 2021
Helsingin teatterisäätiö sr 13 868 000 13 948 000 13 723 000
- laina-avustus 5 360 000 5 200 000 5 200 000
- toiminta-avustus 5 618 000 5 843 000 5 618 000
- vuokra-avustus 2 890 000 2 905 000 2 905 000
Korkeasaaren eläintarhan 
säätiö sr

4 580 000 5 000 000 4 580 000

Suomen kansallisooppera ja -
baletti sr

3 694 000 3 694 000 3 694 000

UMO-säätiö 816 000 820 000 816 000
Muut laitosavustukset (Suo-
men Urheilumuseosäätiö sr)

89 000 90 000 89 000

Kulttuurin laitosavustukset 23 047 000 23 552 000 22 902 000

Helsingin teatterisäätiö sr:n avustusta esitetään laskettavaksi 160 000 
eurolla laina-avustuksen pienenemisen takia.

Kulttuurin ja liikunnan laitosavustuksen saajien edellytetään Helsingin 
kaupungin talousarvioesityksen ennustettavuuden parantamiseksi toi-
mittavan avustuksen hakemuksen yhteydessä kolmivuotisen toiminta-
suunnitelman sekä siihen liittyvä talousarvion.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esittää lisäksi vakavan huolensa ko-
ronapandemian vaikutuksista laitosavustusten piirissä olevien kulttuuri- 
ja liikuntatoimijoiden tuloihin ja likviditeettiin. Syksyn 2020 ja vuoden 
2021 toimintaan liittyy koronan vuoksi merkittäviä epävarmuustekijöitä 
eikä valtion tukia yhtiöille ole voitu ottaa hakemuksissa eikä esityksissä 
vielä riittävällä tasolla huomioon. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta nä-
kee tarpeen jatkaa laitostoimijoiden kanssa neuvotteluja koronaan liit-
tyvän lisäavustuksen tarpeesta ennen kaupunginhallituksen talousar-
viokäsittelyä.

Käsittely

Esteelliset: Nasima Razmyar, Heimo Laaksonen, Jussi Chydenius, Jo-
hanna Sydänmaa, Otto Meri, Tarja Loikkanen, Mari Männistö ja Kirsti 
Laine-Hendolin

Esteellisyyksien syy: yhteisöjääviys (hallintolain 28.1 § kohta 5)

Puheenjohtaja Nasima Razmyarin ollessa esteellinen toimi varapu-
heenjohtaja Arja Karhuvaara tämän asian käsittelyn aikana kokouksen 
puheenjohtajana.
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Asian aikana kuultavana oli talous- ja suunnittelupäällikkö Ari Tirri.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Veikko Kunnas, kulttuurin edistämisen päällikkö, puhelin: 310 37002

veikko.kunnas(a)hel.fi
Taina Korell, yksikön päällikkö, puhelin: 310 38038

taina.korell(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta palautti esityksen uudelleen valmis-
teltavaksi 8.9.2020 siten, että siinä huomioidaan tarkemmin koronaepi-
demian vaikutukset toimintaan.

Liikunnan laitosavustukset

Liikunnan laitosavustuksille esitetään varattavaksi talousarvioon yh-
teensä 14 612 983 euroa.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto päätti kokouksessaan 
9.6.2020, § 15 siirtää Urhea-säätiö sr:n talousarvioon eriteltyjen laitos-
ten joukkoon. Tästä syystä liikunnan muiden laitosavustusten määrära-
ha esitetään 81 000 euroa edellistä vuotta pienemmäksi. Urhea-säätiö 
sr:lle myönnettiin 81 000 euroa liikunnan laitosavustusta vuonna 2020. 
Muiden laitosavustusten piirissä olevista avustusta vuodelle 2021 ovat 
hakeneet Lauttasaaren Yksityiskoulujen kannatusyhdistys ry (uimahal-
lin yleisövuoro- ja seuratoiminta), Nuorisojääkenttä Oy, Suomalaisen 
Yhteiskoulun Oy (uimahallin yleisövuoro- ja seuratoiminta), Tapanilan 
Urheilutalosäätiö sr ja Helsingin Mailapelikeskus Oy. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto päätti kokouksissaan 
10.12.2019, § 19 ja 16.12.2019, § 23 myöntää liikunnan laitosavustuk-
sia vuodelle 2020 valtuuston 27.11.2019 hyväksymän talousarvion mu-
kaisesti yhteensä 15 904 000 euroa. Vuoden 2021 liikunnan laitosavus-
tusten haku päättyi 24.4.2020.

Hakemuksia käsiteltiin ensimmäisen kerran liikuntajaoston kokoukses-
sa 9.6.2020, § 15, jolloin jaosto teki avustushakemuksista esityksen 
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lautakunnalle kaupungin talousarviosuunnitelmaehdotuksen raamin 
mukaisesti. 

Tässä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle valmistellussa esityksessä 
laitosavustuksia jaetaan yhteensä 14 612 983 euroa eli 838 983 euroa 
enemmän kuin talousarviosuunnitelmaehdotuksen 13 774 000 euroa.

Muutoksena liikuntajaoston esitykseen Jääkenttäsäätiön korkoihin ja 
lyhennyksiin osoitetaan 105 000 euroa ja vuokra-avustukseen 30 000 
euroa lisää, jolloin Jääkenttäsäätiön avustus on yhteensä 1 302 000 
euroa (1 167 000 euroa/liikuntajaosto 9.6.). 

Stadion-säätiön korkoihin ja lyhennyksiin osoitetaan 894 983 euroa ja 
vuokra-avustukseen 2 000 euroa lisää, jolloin Stadion-säätiön avustus 
on yhteensä 5 168 983 euroa (4 274 000 euroa/liikuntajaosto 9.6.). 
Stadion säätiön toiminta-avustukseen ei osoiteta avustusta (193 000 
euroa/liikuntajaosto 9.6.).

Jääkenttäsäätiön ja Stadion-säätiön osalta korkoihin ja lyhennyksiin 
sekä vuokraan osoitettu avustus on yhtä suuri kuin laitosten hakema 
avustus.

Kaupunginhallitus käsittelee ehdotuksen syksyllä 2020. Kaupunginhalli-
tuksen ehdotuksen pohjalta avustushakemuksista tehdään valtuusto-
päätös. Lopullisen, oikaisukelpoisen päätöksen laitosavustuksista te-
kee liikuntajaosto 8.12.2020 kokouksessaan. 

Helsingin kaupungin hallintosäännön 17 luvun 1 §:n mukaan kaupungin 
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää toimialan avustusmääräraho-
jen jakamisen periaatteet ja valvoo periaatteiden toteutumista toimiala-
tasoisesti. 

Helsingin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti 13.2.2018, § 28 toi-
mialan avustusmäärärahojen jakamisen periaatteet, joiden mukaan 
Helsingin avustusjärjestelmä on väline Helsingin kaupunkistrategian to-
teuttamiseksi. Avustuksilla lisätään kaupungin vetovoimaa, asukkaiden 
elämänlaatua, toimintakykyä ja oman elämän hallintaa. Avustuksin tue-
taan toimintaa, joka monipuolistaa kaupungin omaa palvelutarjontaa. 
Liikunnan avustukset ovat harkinnanvaraisia. Päätöksissä noudatetaan 
kaupungin voimassa olevia avustusohjeita ja säännöksiä.

Kulttuurin laitosavustukset

Kulttuurin laitosavustuksille esitetään varattavaksi talousarvioon yh-
teensä 22 902 000 euroa.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto päätti ko-
kouksessaan 10.12.2019, § 30, Kulttuurin laitosavustukset vuodelle 
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2020 myöntää kulttuurin laitosavustuksia vuodelle 2020 valtuuston 
27.11.2019 hyväksymän talousarvion mukaisesti yhteensä 23 047 000 
euroa. 

Vuoden 2021 kulttuurin laitosavustusten haku päättyi perjantaina 
24.4.2020 klo 16.00. Hakemuksia käsiteltiin ensimmäisen kerran kult-
tuuri- ja kirjastojaoston kokouksessa tiistaina 26.5.2020, § 13 jolloin 
jaosto teki avustushakemuksista esityksen kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnalle esitettäväksi vuoden 2021 Helsingin kaupungin ta-
lousarvioon. Kaupunginhallitus käsittelee ehdotuksen syksyn 2020 ai-
kana. Kaupunginhallituksen ehdotuksen pohjalta avustushakemuksista 
tehdään valtuustopäätös. Lopullisen, oikaisukelpoisen päätöksen, ha-
kemuksista tekee kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjas-
tojaosto joulukuun 2020 kokouksessaan. Hakemusten käsittelyprosessi 
toteutetaan Helsingin kaupungin hallintosäännön, avustuksia koskevien 
päätösten ja ohjeiden sekä kaupunginkanslian ohjeistuksen mukaisesti. 
Helsingin kaupungin hallintosäännön 17 luvun 1 §:n mukaan kaupungin 
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää toimialan avustusmääräraho-
jen jakamisen periaatteet ja valvoo periaatteiden toteutumista toimiala-
tasoisesti.

Helsingin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti 13.2.2018, § 28 toi-
mialan avustusmäärärahojen jakamisen periaatteet, joiden mukaan 
Helsingin avustusjärjestelmä on väline Helsingin kaupunkistrategian to-
teuttamiseksi. Avustuksilla lisätään kaupungin vetovoimaa, asukkaiden 
elämänlaatua, toimintakykyä ja oman elämän hallintaa. Avustuksin tue-
taan toimintaa, joka monipuolistaa kaupungin omaa palvelutarjontaa.

Kulttuurijaosto päätti 20.3.2018, § 10 avustusmäärärahojen jakamisen 
periaatteista johdetut kulttuuripalvelukokonaisuuden avustushakemus-
ten arviointikriteerit, jotka ovat pohjana avustushakemusten arvioinnille. 
Avustuspäätökset tehdään esittelymenettelyyn perustuen, ja ne ovat 
harkinnanvaraisia. Päätöksissä noudatetaan myös kaupungin kulloinkin 
voimassa olevia avustusohjeita ja säännöksiä.

Kaupungin Internet-sivuilla julkaistut avustusten arviointiperusteet ovat 
taiteellinen laatu, monimuotoisuus ja tasa-arvo, saavutettavuus ja saa-
tavuus, toiminnallinen laatu ja toteutus. Kunkin perusteen kohdalla on 
ilmoitettu tarkemmin, mitä sen osalta arvioidaan. Esitys kulttuurin laito-
savustuksista vuodelle 2021 on tehty yhteistyössä kaupunginkanslian 
talous- ja suunnitteluosaston talous- ja konserniohjauksen kanssa.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
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Veikko Kunnas, kulttuurin edistämisen päällikkö, puhelin: 310 37002
veikko.kunnas(a)hel.fi

Taina Korell, yksikön päällikkö, puhelin: 310 38038
taina.korell(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 08.09.2020 § 132

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto 09.06.2020 § 15

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto 26.05.2020 § 13
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§ 148
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan talousarvioehdotus vuodeksi 
2021 ja taloussuunnitelmaehdotus vuosiksi 2021–2023

HEL 2020-005480 T 02 02 00

Esitys

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esitti kaupunginhallitukselle kulttuurin 
ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2021 talousarvioehdotuksen ja vuosien 
2021–2023 taloussuunnitelmaehdotuksen (liite 1). 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta merkitsi tiedoksi kaupunginhallituk-
sen vuoden 2021 talousarvioehdotuksen raamin sekä talousarvio- ja ta-
loussuunnitelmaehdotuksen 2021–2023 laatimisohjeet (liite 2). 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta merkitsi tiedoksi rakentamisohjel-
man, vuokra- ja osakehankintaehdotukset sekä liikuntapaikkarakenta-
misen ohjelmat vuosille 2021–30 (liitteet 3–5).

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ymmärtää, että koronapandemian ta-
loudellisten vaikutusten vuoksi investointiohjelmaa on tarve sopeuttaa, 
mikä tarkoittaa hankkeiden myöhentämistä suunnitellusta. 

Kulttuuri ja vapaa-aikalautakunta esittää huolensa raamin mukaisen ta-
lousarvioehdotuksen riittävyydestä käyttötalouden osalta. Koronakriisi 
on lisännyt palvelutarvetta esimerkiksi nuorisotyössä. Kulttuuri- ja lii-
kunta-avustuksilla on pystyttävä tukemaan kriisistä pahoin kärsineitä 
toimijoita. Haastavassa taloustilanteessa on kiinnitettävä erityistä huo-
miota alueelliseen tasa-arvoon ja palveluiden hyvään saavutettavuu-
teen. Resursseista ei pidä tinkiä henkilöstön hyvinvoinnin kustannuk-
sella

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää tärkeänä, että tiukemmassakin 
taloudellisessa tilanteessa toteutetaan hankkeita, jotka parantavat 
asuinalueiden vetovoimaa ja torjuvat eriarvoistumista. Kulttuuri- ja va-
paa-aikalautakunta toivoo, että toteutukseen päätyvien hankkeiden 
osalta vielä arvioidaan tilaohjelmia niin, että toteutettavissa hankkeissa 
voidaan toteuttaa useamman käyttäjän tarpeita. Tämä tarkoittaa ny-
kyistä merkittävästi tiiviimpää toimialojen yhteistyötä palveluverkon 
suunnittelussa. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta haluaa kiinnittää eri-
tyistä huomiota koulurakennusten suunnitteluun tavalla, joka tukee 
myös kulttuurin, vapaa-ajan ja kansalaistoiminnan tarpeita.

Aluehankkeista lautakunta korostaa erityisesti Kontulan ostoskeskuk-
sen ja Oulunkylän aseman uudistuksia. Molemmilla hankkeilla on mer-
kittävä vaikutus kaupungin elinvoimaan ja kuntalaisten hyvinvointiin. 
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Kontulan ostoskeskus on yksi Helsingin suurimpia kulttuurin ja vapaa-
ajan palvelujen keskittymiä. Ostoskeskuksen kunnianhimoinen uudis-
taminen vastaa myös kaupungin tavoitteisiin eriarvoistumisen torjumi-
sesta. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta näkee, että muutamien hankkeiden 
myöhäistäminen ehdotetulla tavalla synnyttää suuria toiminnallisia ja 
taloudellisia riskejä. Lautakunta pitää tärkeänä, että hankeohjelmasta 
jatketaan neuvotteluja. Rakennetun omaisuuden käyttökelpoisuuden, 
turvallisuuden ja terveellisyyden varmistamisen, työturvallisuuden sekä 
palveluiden jatkuvuuden näkökulmasta seuraavien hankkeiden osalta 
tulee jatkaa neuvotteluja suhteessa kaupunkiympäristön toimialan esi-
tykseen:

 Yrjönkadun uimahallin perusparannus
 Itäkeskuksen uimahallin perusparannus
 Rikhardinkadun kirjaston perusparannus
 Oulunkylän jäähallin ja liikuntapuiston huoltorakennuksen peruspa-

rannukset
 Pasilan pääkirjaston perusparannus
 Suuntimopuiston monitoimitalon uudisrakennus 

Töölön kisahallin peruskorjauksen osalta kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunta kiinnittää huomiota siihen, että peruskorjauksen siirtä-
minen neljällä vuodelle synnyttää merkittäviä toiminnallisia riskejä ja 
mitä todennäköisimmin tarpeita jo seuraavien vuosien aikana tehtäviin 
laajoihinkin korjauksiin. Töölön kisahallin peruskorjauksen poikkeuksel-
lisen laajuuden vuoksi hankkeen aikataulusta tarvitaan vielä lisätietoja.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta kiinnittää huomiota myös siihen, että 
merellisen strategian toteuttaminen edellyttää riittäviä tukitoimintoja 
merelliselle huollolle. Suunnitellun Kruunuvuorenrannan lisäksi sijain-
niksi selvitetään parhaillaan myös Santahaminaa. Kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunta korostaa, että nykyisten tukikohtien alueet on suunnitel-
tu käytettäväksi asuntorakentamiseen ja erilaiset väliaikaissijainnit tule-
vat kaupungille kalliiksi. Merellisen tukikohdan hanketta on aikaistetta-
va, koska nykyisistä tukikohdista ei ole mahdollista luopua ennen uu-
den rakentamista.

Toiminnan taloudellisuuden ja jatkuvuuden kannalta olisi tärkeää, että 
Hakasalmen huvilan perusparannus toteutettaisiin samanaikaisesti Fin-
landiatalon peruskorjauksen kanssa. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 
katsoo, että Harjun nuorisotalosta tulisi laatia peruskorjaussuunnitelma. 
Tämän lisäksi rakennukseen tulisi laatia käyttösuunnitelma siten, että 
nuorisotyön ja järjestöjen toimintaedellytykset selvitettäisiin ja suunni-
teltaisiin yhdessä alueen asukkaiden kanssa Harjun tulevaisuutta aja-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2020 14 (63)
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Asia/4
22.09.2020

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 51400 Fredriksberg, Konepajankuja 3 +358 9 310 1060 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 51 Faksi Alv.nro
kulttuurijavapaa-aika@hel.fi +358 9 310 87770 FI02012566

tellen. Alueellinen nuorisotyö tulee huomioida myös itäisessä kanta-
kaupungissa.

Erittäin huolestuttavaa ohjelmaluonnoksessa on edelleen pienentyvä 
kohdentamattomien korjaushankkeiden rahoitusvaraus, jota tarvittaisiin 
entistä enemmän tilojen pitämiseen turvallisina ja käyttökuntoisina 
hankkeiden alkamiseen saakka. Pienentyvä kohdentamattomien kor-
jaushankkeiden investointirahoitusvaraus aiheuttaa paineita erityisesti 
liikunnan osalta käyttötalousmäärärahoihin.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta haluaa lisäksi kiinnittää huomiota ir-
taimen omaisuuden rahoihin. Irtaimen omaisuuden määrärahat vaikut-
tavat tilojen turvallisuuteen ja viihtyisyyteen ja mielikuvaan niiden kun-
nosta. Irtaimen omaisuuden määrärahoilla toteutetaan myös suuri osa 
Helsingin taidehankinnoista ja uusitaan liikuntapalvelujen työkoneet. 
Kesällä 2020 toteutettu kaupunkitasoinen laaduntarkkailuhanke nosti 
esille, että kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan palveluissa asiakkaita pal-
vellaan ystävällisesti ja tilat ovat siistissä kunnossa. Samalla laadun-
tarkkailijat kiinnittivät huomiota opasteiden puutteisiin sekä saavutetta-
vuuden ja esteettömyyden ongelmiin. Näihin asioihin tarvitaan juuri ir-
taimen omaisuuden määrärahoja.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa, että Roihuttarien noustua 
Superpesikseen Roihuvuoren pesäpallokenttä vaatii remontin. Lauta-
kunta katsoo, että investointi on välttämätön. Tästä syystä talousar-
vioon tarvitaan määräraha kentän kunnostamista varten.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta lausuu huolensa Maunulatalon tek-
nisten henkilöiden riittämättömyydestä. Maunulatalossa ei ole tällä het-
kellä teknistä henkilökuntaa ollenkaan. Korkeatasoisen salitekniikan 
huomioiden se on välttämätöntä.

Lopuksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta haluaa kiinnittää huomiota 
siihen, että kaikkein heikoimmassa asemassa oleville kaupunkilaisille 
suunnattujen palveluiden takaaminen on erityisen tärkeää. Lautakunta 
kannustaa toimialaa huomioimaan positiivisen erityiskohtelun näkökul-
man kaikessa toiminnassa ja toteaa, että positiivisen erityiskohtelun 
edistämiseen on varauduttava myös talousarviossa.

Käsittely

Asian aikana kuultavana olivat talous- ja suunnittelupäällikkö Ari Tirri, 
tilapalvelupäällikkö Matti Kuusela, liikuntapaikkapäällikkö Petteri Huurre 
ja ulkoilupalvelupäällikkö Stefan Fröberg. Asiantuntijat poistuivat kuu-
lemisensa jälkeen kokouksesta.
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Vastaehdotus 1:
Sami Muttilainen: Lisätään esitysehdotuksen loppuun.

Lautakunta lausuu huolensa Maunulatalon teknisten henkilöiden riittä-
mättömyydestä. Maunulatalossa ei ole tällä hetkellä teknistä henkilö-
kuntaa ollenkaan. Korkeatasoisen salitekniikan huomioiden se on vält-
tämätöntä. 

Kannattaja: Pauliina Saares

Vastaehdotus 2:
Sami Muttilainen: Lisätään kappaleen (10) loppuun.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta katsoo, että Harjun nuorisotalosta tu-
lisi laatia peruskorjaussuunnitelma. Tämän lisäksi rakennukseen tulisi 
laatia käyttösuunnitelma siten, että nuorisotyön ja järjestöjen toimintae-
dellytykset selvitettäisiin ja suunniteltaisiin yhdessä alueen asukkaiden 
kanssa Harjun tulevaisuutta ajatellen. Alueellinen nuorisotyö tulee 
huomioida myös itäisessä kantakaupungissa.

Kannattaja: Pauliina Saares

Lautakunta hyväksyi Sami Muttilaisen vastaehdotuksen yksimielisesti.

Vastaehdotus 3:
Pauliina Saares: Lisätään esityksen loppuun:

“Lopuksi lautakunta haluaa kiinnittää huomiota siihen, että kaikkein 
heikoimmassa asemassa oleville kaupunkilaisille suunnattujen palve-
luiden takaaminen on erityisen tärkeää. Lautakunta kannustaa toimia-
laa huomioimaan positiivisen erityiskohtelun näkökulman kaikessa toi-
minnassa ja toteaa, että positiivisen erityiskohtelun edistämiseen on 
varauduttava myös talousarviossa.”

Kannattaja: Sami Muttilainen

Lautakunta hyväksyi Pauliina Saareksen vastaehdotuksen yksimieli-
sesti.

Vastaehdotus 4:
Nasima Razmyar: Lisätään esityksen loppuun:

"Lautakunta toteaa, että Roihuttarien noustua Superpesikseen Roihu-
vuoren pesäpallokenttä vaatii remontin. Lautakunta katsoo, että inves-
tointi on välttämätön. Tästä syystä talousarvioon tarvitaan määräraha 
kentän kunnostamista varten."

Kannattaja: Pauliina Saares



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2020 16 (63)
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Asia/4
22.09.2020

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 51400 Fredriksberg, Konepajankuja 3 +358 9 310 1060 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 51 Faksi Alv.nro
kulttuurijavapaa-aika@hel.fi +358 9 310 87770 FI02012566

Lautakunta hyväksyi Nasima Razmyarin vastaehdotuksen yksimielises-
ti.

Vastaehdotus 5:
Nasima Razmyar: Lisätään kappaleen (4) jälkeen:

”Kulttuurin ja vapaa-ajan lautakunta esittää huolensa raamin mukaisen 
talousarvioehdotuksen riittävyydestä käyttötalouden osalta. Koronakriisi 
on lisännyt palvelutarvetta esimerkiksi nuorisotyössä. Kulttuuri- ja lii-
kunta-avustuksilla on pystyttävä tukemaan kriisistä pahoin kärsineitä 
toimijoita. Haastavassa taloustilanteessa on kiinnitettävä erityistä huo-
miota alueelliseen tasa-arvoon ja palveluiden hyvään saavutettavuu-
teen. Resursseista ei pidä tinkiä henkilöstön hyvinvoinnin kustannuk-
sella.”

Kannattaja: Sami Muttilainen 

Lautakunta hyväksyi Nasima Razmyarin vastaehdotuksen yksimielises-
ti.

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Sami Muttilaisen vastaehdotuksen 1 mukaisesti muutettu-
na 

Jaa-äänet: 1
Otto Meri

Ei-äänet: 8
Jussi Chydenius, Heimo Laaksonen, Sami Muttilainen, Terhi Peltokor-
pi, Pauliina Saares, Johanna Sydänmaa, Niilo Toivonen, Laura Varjo-
kari

Tyhjä: 4
Silja Borgarsdóttir Sandelin, Mika Ebeling, Arja Karhuvaara, Nasima 
Razmyar

Poissa: 0

Kulttuuri ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi Sami Muttilaisen vastaehdo-
tuksen 1 mukaan muutetun ehdotuksen äänin 1–8. (4 tyhjää).

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
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Liitteet

1 Talousarvio 2021 perusteluteksti, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
2 Vuoden 2021 talousarvioehdotuksen raami sekä talousarvio- ja talous-

suunnitelmaehdotuksen 2021-2023 laatimisohjeet
3 TAE 2021-30_Talonrakennushankkeet
4 TAE 2021-30 Vuokra- ja osakehanke-ehdotukset
5 TAE 2021-30 Liikunta-alueet

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esittää kaupunginhallitukselle kult-
tuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2021 talousarvioehdotuksen ja 
vuosien 2021–2023 taloussuunnitelmaehdotuksen (liite 1). 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta merkitsee tiedoksi kaupunginhallituk-
sen vuoden 2021 talousarvioehdotuksen raamin sekä talousarvio- ja ta-
loussuunnitelmaehdotuksen 2021–2023 laatimisohjeet (liite 2). 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta merkitsee tiedoksi rakentamisohjel-
man, vuokra- ja osakehankintaehdotukset sekä liikuntapaikkarakenta-
misen ohjelmat vuosille 2021–30 (liitteet 3–5).

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ymmärtää, että koronapandemian ta-
loudellisten vaikutusten vuoksi investointiohjelmaa on tarve sopeuttaa, 
mikä tarkoittaa hankkeiden myöhentämistä suunnitellusta. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää tärkeänä, että tiukemmassakin 
taloudellisessa tilanteessa toteutetaan hankkeita, jotka parantavat 
asuinalueiden vetovoimaa ja torjuvat eriarvoistumista. Kulttuuri- ja va-
paa-aikalautakunta toivoo, että toteutukseen päätyvien hankkeiden 
osalta vielä arvioidaan tilaohjelmia niin, että toteutettavissa hankkeissa 
voidaan toteuttaa useamman käyttäjän tarpeita. Tämä tarkoittaa ny-
kyistä merkittävästi tiiviimpää toimialojen yhteistyötä palveluverkon 
suunnittelussa. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta haluaa kiinnittää eri-
tyistä huomiota koulurakennusten suunnitteluun tavalla, joka tukee 
myös kulttuurin, vapaa-ajan ja kansalaistoiminnan tarpeita.

Aluehankkeista lautakunta korostaa erityisesti Kontulan ostoskeskuk-
sen ja Oulunkylän aseman uudistuksia. Molemmilla hankkeilla on mer-
kittävä vaikutus kaupungin elinvoimaan ja kuntalaisten hyvinvointiin. 
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Kontulan ostoskeskus on yksi Helsingin suurimpia kulttuurin ja vapaa-
ajan palvelujen keskittymiä. Ostoskeskuksen kunnianhimoinen uudis-
taminen vastaa myös kaupungin tavoitteisiin eriarvoistumisen torjumi-
sesta. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta näkee, että muutamien hankkeiden 
myöhäistäminen ehdotetulla tavalla synnyttää suuria toiminnallisia ja 
taloudellisia riskejä. Lautakunta pitää tärkeänä, että hankeohjelmasta 
jatketaan neuvotteluja. Rakennetun omaisuuden käyttökelpoisuuden, 
turvallisuuden ja terveellisyyden varmistamisen, työturvallisuuden sekä 
palveluiden jatkuvuuden näkökulmasta seuraavien hankkeiden osalta 
tulee jatkaa neuvotteluja suhteessa kaupunkiympäristön toimialan esi-
tykseen:

 Yrjönkadun uimahallin perusparannus
 Itäkeskuksen uimahallin perusparannus
 Rikhardinkadun kirjaston perusparannus
 Oulunkylän jäähallin ja liikuntapuiston huoltorakennuksen peruspa-

rannukset
 Pasilan pääkirjaston perusparannus
 Suuntimopuiston monitoimitalon uudisrakennus 

Töölön kisahallin peruskorjauksen osalta kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunta kiinnittää huomiota siihen, että peruskorjauksen siirtä-
minen neljällä vuodelle synnyttää merkittäviä toiminnallisia riskejä ja 
mitä todennäköisimmin tarpeita jo seuraavien vuosien aikana tehtäviin 
laajoihinkin korjauksiin. Töölön kisahallin peruskorjauksen poikkeuksel-
lisen laajuuden vuoksi hankkeen aikataulusta tarvitaan vielä lisätietoja.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta kiinnittää huomiota myös siihen, että 
merellisen strategian toteuttaminen edellyttää riittäviä tukitoimintoja 
merelliselle huollolle. Suunnitellun Kruunuvuorenrannan lisäksi sijain-
niksi selvitetään parhaillaan myös Santahaminaa. Kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunta korostaa, että nykyisten tukikohtien alueet on suunnitel-
tu käytettäväksi asuntorakentamiseen ja erilaiset väliaikaissijainnit tule-
vat kaupungille kalliiksi. Merellisen tukikohdan hanketta on aikaistetta-
va, koska nykyisistä tukikohdista ei ole mahdollista luopua ennen uu-
den rakentamista.

Toiminnan taloudellisuuden ja jatkuvuuden kannalta olisi tärkeää, että 
Hakasalmen huvilan perusparannus toteutettaisiin samanaikaisesti Fin-
landiatalon peruskorjauksen kanssa.

Erittäin huolestuttavaa ohjelmaluonnoksessa on edelleen pienentyvä 
kohdentamattomien korjaushankkeiden rahoitusvaraus, jota tarvittaisiin 
entistä enemmän tilojen pitämiseen turvallisina ja käyttökuntoisina 
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hankkeiden alkamiseen saakka. Pienentyvä kohdentamattomien kor-
jaushankkeiden investointirahoitusvaraus aiheuttaa paineita erityisesti 
liikunnan osalta käyttötalousmäärärahoihin

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta haluaa lisäksi kiinnittää huomiota ir-
taimen omaisuuden rahoihin. Irtaimen omaisuuden määrärahat vaikut-
tavat tilojen turvallisuuteen ja viihtyisyyteen ja mielikuvaan niiden kun-
nosta. Irtaimen omaisuuden määrärahoilla toteutetaan myös suuri osa 
Helsingin taidehankinnoista ja uusitaan liikuntapalvelujen työkoneet. 
Kesällä 2020 toteutettu kaupunkitasoinen laaduntarkkailuhanke nosti 
esille, että kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan palveluissa asiakkaita pal-
vellaan ystävällisesti ja tilat ovat siistissä kunnossa. Samalla laadun-
tarkkailijat kiinnittivät huomiota opasteiden puutteisiin sekä saavutetta-
vuuden ja esteettömyyden ongelmiin. Näihin asioihin tarvitaan juuri ir-
taimen omaisuuden määrärahoja.

Esittelijän perustelut

Esittelijä on täydentänyt esitystään pöydälle panon aikana siten, että 
liitteiksi 3–5 on lisätty rakentamisohjelma, vuokra- ja osakehankintaeh-
dotukset sekä liikuntapaikkarakentamisen ohjelmat vuosille 2021–30. 
Tehdyt huomiot on lisätty esitysehdotukseen ja taustat esittelijän perus-
teluihin.

Lisäksi esittelijä on korjannut pöydälle panon aikana liitteessä 1 olevia 
kulttuurin ja liikunnan laitosavustusten summia vastamaan laitosavus-
tusten esityksiä, jotka käsitellään tässä kokouksessa erillisenä asiana.

Kuntalain mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyt-
tävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Hyväksymisen 
yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös kolmea tai useampaa 
vuotta koskeva taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on taloussuunni-
telman ensimmäinen vuosi.

Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 17.8.2020 vuoden 2021 ta-
lousarvioehdotuksen raamin sekä talousarvio- ja taloussuunnitelmaeh-
dotuksen 2021–2023 laatimisohjeet. Samassa yhteydessä päätettiin, 
että lauta- ja johtokuntien tulee antaa talousarvioehdotuksensa 
23.9.2020 mennessä.

Talousarvion laatimisohjeissa todetaan vuoden 2021 talousarviota laa-
dittavan poikkeuksellisen epävarmuuden aikana. Arviot koronakriisin 
kustannuksista ja tulomenetyksistä ovat suuntaa antavia. Lisäksi tode-
taan, että talouteen liittyvät negatiiviset riskit ovat merkittävät ja näky-
mä tulevaan on hämärä. Korona -viruksen aiheuttamalla terveydellisel-
lä, taloudellisella ja sosiaalisella kriisillä saattaa olla ennakoimattomia 
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vaikutuksia kaupungistumiskehitykseen, mikä voimistaa tulevien vuo-
sien taloudellisia uhkakuvia.

Talousarvion laatimisohjeen mukaan lauta- ja johtokuntien talousarvio-
ehdotuksien tulee perustua kaupunkistrategian taloustavoitteisiin.

Laatimisohjeessa käyttömenojen kaupunkitasoinen kokonaisraami on 
johdettu strategian laskukaavalla, joka ottaa huomioon väestökasvun ja 
kustannustason muutoksen sekä 0,5 prosentin tuottavuustavoitteen. 
Vuoden 2021 lähtökohtana on hyväksyttyä vuoden 2020 talousarviota 
matalampi taso. Koronapandemian torjumiseksi tehdyt liikkumisrajoi-
tukset ovat merkittävästi hidastaneet vuoden 2020 väestönkasvua sekä 
laskeneet peruspalvelujen hintaindeksi talousarvion laatimisvaihetta 
merkittävästi matalammalle tasolle. Vuoden 2021 menokasvuprosentin 
pohjana on siksi 1,67 prosenttia vuoden 2020 hyväksyttyä talousarviota 
matalampi taso.

Kaupunginhallitus ei ole ehdotuksessaan antanut toimialakohtaisia 
raameja. Kaupunkistrategiassa hyväksytyllä laskukaavalla toimintame-
nojen kasvuprosentti on 2,54 prosenttia. Kun tästä vähennetään vuo-
den 2020 aikana tehty sopeutus, käyttötalouden menot voivat kasvaa 
vuonna 2021 0,86 prosenttia verrattuna vuodelle 2020 hyväksyttyyn ta-
lousarvioon. Helsingin kaupungin vuoden 2021 talousarvioehdotuksen 
toimintamenojen raami on 4 221,8 miljoonaa euroa.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala esittää talousarvioehdotuksessaan 
0,86 prosentin katemuutosta eli 1 663 000 euroa verrattuna vuoden 
2020 hyväksyttyyn talousarvioon.

Tämän lisäksi toimiala esittää ns. teknisinä talousarviolisäyksinä kau-
punginmuseolle ja taidemuseolle alueellisiin vastuutehtäviin kohdennet-
tujen valtionosuuksien osalta 281 000 euroa sekä luotsi-toiminnan kus-
tannuksiin 200 000 euroa ja 150 000 euroa nuorten työllistymiseen 
kohdennettavaksi Kesäseteli-toiminnon rahoittamiseksi.

Alueelliset vastuumuseotehtävät tulivat Helsingin kaupunginmuseolle ja 
HAM Helsingin taidemuseolle uusina tehtävinä vuodelle 2020 ja niihin 
saadaan valtiolta kohdennettu valtionosuus. Koska päätökset uusista 
tehtävistä tulivat talousarvion käsittelyn jälkeen, näihin menoihin myön-
nettiin vuodelle 2020 ylitysoikeus.

Luotsi-toiminta on pitkään sosiaali- ja terveystoimialan ja nuorisopalve-
lujen yhteistyönä tehty kohdennetun nuorisotyön moniammatillinen 
työmuoto. Toimialat ovat sopineet, että työyhteisöjen näkökulmasta on 
selkeämpää, että kaikki työntekijät siirtyvät nuorisopalveluihin.
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Kesäseteli on peruskoulunsa päättäville nuorille tarjottava mahdollisuus 
kesätyöhön. Kesäseteliin on ollut määrärahavaraus sekä nuorisopalve-
luissa että kaupunginkanslian elinkeino-osastolla. Kaupunginkanslia ja 
elinkeino-osasto ovat sopineet, että on selkeämpää, että koko varaus 
on kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla.

Toimialan katemuutos, huomioiden tekniset määrärahamuutokset, ver-
rattuna vuoden 2020 talousarviossa määriteltyyn tasoon on 1,2 %, yh-
teensä 2 294 000 euroa.

Strategia ja sitovat tavoitteet

Kaupunkistrategia on kaupungin keskeisin toimintaa ohjaava asiakirja 
ja johtamisen väline. Kaupunkistrategian toteuttamisen ja seurannan 
tärkein väline on kaupungin talousarvio ja taloussuunnitelma.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 27.9.2017 kaupunkistrategian vuosiksi 
2017–2021. Kaupunkistrategia on lähtökohtana valmisteltaessa talous-
arvioehdotusta sekä muita valtuustokauden talousarvioita ja toimenpi-
teitä. Kaupunginvaltuusto päätti myös, että strategian toteuttamista ar-
vioidaan ja seurataan osana vuosittaista talouden ja toiminnan seuran-
taa. Valtuustokauden puolivälissä tehdään etenemisen tarkastelu.

Kaupunkistrategia 2017–2021 korvaa erillisohjelmat ja vastaavat, eikä 
toimialoilla laadita omia strategioita, ohjelmia tai vastaavia. Kaupunkist-
rategia linjaa pitkän aikavälin tavoitteet. Strategiaa toteutetaan talous-
arvion ja taloussuunnitelman sekä toimialojen tulosbudjetin ja toiminta-
suunnitelmien kautta. Sitovien toiminnallisten tavoitteiden tulee perus-
tua kaupunkistrategiaan. Toimialojen tulee sitovia toiminnallisia ja ta-
loudellisia tavoitteita asettaessaan kiinnittää huomioita siihen, että ta-
voitteet ovat toimialatasoisesti merkitseviä ja antavat riittävän kuvan 
toiminnasta. Tavoitteiden tulee olla toteutettavissa annetuilla määrära-
hoilla ja tavoitteiden toteutumisen mittaamisen tulee olla selkeää.

Päätavoitteet vuodelle 2021

Helsingin kulttuurin ja vapaa-ajan kenttä on kärsinyt koronapandemian 
aiheuttamasta poikkeustilasta erittäin paljon. Toimialan toiminnoissa 
kävijämäärät ovat laskeneet, tuotantoja ja tilaisuuksia on peruttu ja tulot 
ovat vähentyneet. Monet kumppanit ovat toiminnallisissa ja taloudelli-
sissa vaikeuksissa. Vuoden 2021 päätavoitteena on toiminnan volyy-
min palauttaminen koronaa edeltävälle tasolle. Kulttuurilla, liikunnalla, 
nuorisotyöllä ja kirjastoilla on suuri merkitys siinä, miten palautetaan 
ihmisten luottamus kaupunkielämään

Sitovien toiminnallisten tavoitteiden projektit
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Lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksien parantaminen (koko kau-
pungin yhteinen Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoite, kulttuu-
rin ja vapaa-ajan toimialan vetovastuulla) 

Ikääntyneiden toimintamahdollisuuksien parantaminen (koko kaupun-
gin yhteinen Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoite, kulttuurin ja 
vapaa-ajan toimialan vetovastuulla) 

Palvelustrategia – mitä palveluja kaupunki tuottaa itse, mitä se tavoitte-
lee avustustoiminnallaan, missä palveluissa se tekee yhteistyötä ja mit-
kä palvelut se rajaa oman toimintansa ulkopuolelle (jatkuu vuodelta 
2020)

Määrärahat

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala esittää vuoden 2021 talousarvion tu-
loiksi 35 623 000 euroa ja menoiksi 231 936 000 euroa. Sitova toimin-
takate on −196 314 000 euroa. Tulot verrattuna talousarvioon 2020 
ovat kasvaneet 1 000 000 euroa (2,9 %) ja menot vastaavasti 3 294 
000 euroa (1,4 %). Tämä talousarvioesitys pienentää toimintakatetta 2 
294 000 euroa (1,2%) vuoden 2020 talousarvioon verrattuna.

Vuoden 2020 tulosbudjettiin lisättiin Helsinki Biennaaliin kohdistuvia tu-
loja ja menoja 1 000 000 euroa. Tällä ei ollut katevaikutusta verrattuna 
talousarvion katteeseen. Koronatilanteesta johtuen Biennaali siirrettiin 
toteutettavaksi vuoteen 2021. Vuoden 2021 tulot esitetään samalle ta-
solle kuin vuoden 2020 tulosbudjetin tulot. Toimiala on tarkastellut hin-
nastorakennettaan ja tulomuodostusmahdollisuuksia. Tavoitteena on li-
sätä tulorahoitusta, mutta koronatilanteen haastavuudesta johtuen 
vuoden 2021 tulotavoite on asetettu vuoden 2020 tasolle.

Käyttömenoissa määrärahalisäykset tulosbudjettiin 2020 nähden on 
kohdistettu sopimuksiin perustuviin henkilöstömenoihin 1 182 000 eu-
roa, kustannustason muutoksiin sekä tilavuokriin 1 112 000 euroa.

Määrärahamuutokset sisältävät myös vastuumuseotehtäviin kohden-
nettuja valtionosuuksia 281 000 euroa, luotsitoiminnan 200 000 euroa 
sekä kesäseteli-toiminnon rahoituksen 150 000 euroa.

Indeksien, uusien tilojen vuokrien ja teknisten siirtojen lisäksi ehdotus 
sisältää kaksi strategista kohdennusta: liikuntapalvelujen kunnossapi-
tomäärärahat ja lastenkirjallisuuden aineistohankinnat.

Liikuntapalvelujen kunnossapitomäärärahoja kasvatetaan 500 000 eu-
roa korjausvelan vähentämiseksi ja liikuntapalvelujen kunnossapito-
määrärahojen nostamiseksi lähemmäksi kaupunkiympäristön toimialan 
keskimääräistä kunnossapitomäärärahojen osuutta suhteessa neliöihin. 
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Tällä hetkellä liikuntapalvelujen kunnossapitomäärärahat (euroa/neliö) 
ovat noin puolet kaupunkiympäristön toimialan kunnossapitomäärära-
hoista, mikä synnyttää toiminnallisia riskejä ja kasvattaa korjausvelkaa. 
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tavoitteena on nostaa kunnossapito-
määrärahoja vuosittain.

Lastenkirjallisuuden kysyntä kirjastoissa on kasvanut lähes kymmenen 
prosenttia lähivuosina, mikä tarkoittaa, että nykyiset aineistomäärät ei-
vät riitä vastaamaan kysyntään. Tämä synnyttää pitkiä varausjonoja 
erityisesti suosituimpiin lastenkirjoihin. Lasten lukemisella ja lapsille lu-
kemisella on merkittäviä, tieteellisesti todistettuja hyvinvointivaikutuk-
sia. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala esittää siksi, että lastenkirjallisuu-
den aineistohankintoja kasvatetaan 250 000 euroa.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla on kokeiltu vuosina 2018-20 kolmi-
vuotista, yhteistä kehittämisavustuksista. Määräaikainen hankekausi 
päättyy, jolloin varausta vuodelle 2021 ei enää tehdä. Tästä johtuen 
kulttuurin avustussumma on ehdotuksessa 900 000 euroa pienempi 
kuin vuonna 2020. Vaikka varaus on kulttuurin avustuksissa, avustuk-
sien kohdentamisesta on päätetty kulttuuripalvelujen, liikuntapalvelujen 
ja nuorisopalvelujen yhteistyönä.

Tämän lisäksi palvelujen ostot sekä aineiden ja tarvikkeiden määrära-
hat on budjetoitu 3,5 prosenttia vuoden 2020 tulosbudjettia alemmalle 
tasolle.

Toimialan laitosavustukset on käsitelty erillisellä esityksellä kaupungin-
hallitukselle

Investoinnit

Talousarviossa 2021 investointeihin esitetään 7179 000 euroa. Ehdo-
tus on 2,3 miljoonaa euroa pienempi kuin vuoden 2020 talousarvion 
osana hyväksytyssä taloussuunnitelmassa. Ehdotetulla tasolla pysty-
tään varmistamaan terveelliset ja turvalliset tilat ja palvelut, pitämään 
taidehankinnat ja liikuntavarusteiden hankinnat kestävällä tasolla, jat-
kamaan tuottavuutta parantavaa digitalisaatio-ohjelmaa, huolehtimaan 
uusien tilojen varustamisesta sekä korjaamaan huonokuntoiset tai ha-
jonneet varusteet ja kalusteet.

Talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmaluonnos, vuokra- ja osakehankkeiden 
ehdotukset investointiohjelmaan sekä liikuntapaikkarakentaminen

Vuoden 2021 talousarvion valmisteluaikataulun ja laatimisohjeiden päi-
vityksen johdosta kaupunkiympäristön toimialalla ei ole mahdollista 
pyytää kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta lausuntoa talonrakennus-
hankkeiden rakentamisohjelmaluonnoksesta, vuokra- ja osakehankkei-
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den ehdotuksista ja liikuntapaikkarakentamisen ohjelmaluonnoksesta 
ennen kuin kaupunkiympäristölautakunta käsittelee talousarvioehdo-
tuksensa.

Rakentamisohjelmaluonnos vuosiksi 2021–2030 pohjautuu vuoden 
2020 talousarvion talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmaan. 
Rakentamisohjelmassa olevat hankkeiden toteutusaikataulut ja raken-
tamiskustannukset on päivitetty vastaamaan nykyhetken tietoa ja oh-
jelmaan on lisätty hankkeita toimialojen hanke-esitysten perusteella.

Heikentyneen taloudellisen tilanteen johdosta kymmenvuotista inves-
tointiohjelmaa on päivitetty siten että vuotuinen investointitaso keski-
määrin 73 miljoonaa euroa talousarvion 2020 investointiohjelman tasoa 
alempi. Investointihanketarpeisiin verrattuna muutos on vielä suurempi. 

Investointiraamiin sopeuttaminen on jouduttu toteuttamaan myöhentä-
mällä hankkeita. Lisäksi talonrakentamisen rakentamisohjelma ei sisäl-
lä aikaisemmista vuosista poiketen erillistä rahoitusvarausta kaikkien 
toimialojen kohdentamattomille korjaustöille, jonka tarve tulee kasva-
vaan entisestään, mikäli hankkeita myöhennetään esityksen mukaises-
ti.

Esittelijän ehdotuksen yhteisvalmisteluun koskien rakennushankkeiden 
ohjelmaluonnosta ovat osallistuneet kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan 
palvelukokonaisuuksien johto ja toimialan sisäilmaryhmä.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan henkilöstötoimikunta käsitteli talous-
arvioesityksen kokouksessaan 28.8.2020.

Liite 1 sisältää:
Talousarvion perusteluteksti
Kaikkien kolmen käyttötalousosan talousarviokohtien määrärahat yh-
teensä
Käyttötalousosan TA-kohdan 41001 määrärahat
Käyttötalousosan TA-kohdan 41002 Kulttuurin laitosavustukset ja TA-
kohdan 41003 Liikunnan laitosavustukset
Toimialan talousarvioehdotus palvelukokonaisuuksittain sekä 
toimialan yhteisiin tuloihin- ja menoihin eriteltynä
Irtaimen omaisuuden perushankintamäärärahat 2021–2030
Määrä- ja taloustavoitteet

Liite 2 sisältää:
Vuoden 2020 talousarvioehdotuksen raami sekä talousarvio- ja talous-
suunnitelmaehdotuksen 2021–2022 laatimisohjeet
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Liite 3 sisältää:
Talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmaluonnos vuosiksi 2021–
2030

Liite 4 sisältää:
Ehdotus vuokra- ja osakekohteiden suunnitteilla olevista uudis- ja pe-
ruskorjaushankkeista

Liite 5 sisältää: 
Liikuntapaikka ja ulkoilualueiden rakentamisohjelmaluonnos vuosiksi 
2021–2030

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

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

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

ari.tirri(a)hel.fi

Liitteet

1 Talousarvio 2021 perusteluteksti, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
2 Vuoden 2021 talousarvioehdotuksen raami sekä talousarvio- ja talous-

suunnitelmaehdotuksen 2021-2023 laatimisohjeet
3 TAE 2021-30_Talonrakennushankkeet
4 TAE 2021-30 Vuokra- ja osakehanke-ehdotukset
5 TAE 2021-30 Liikunta-alueet

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 17.09.2020 § 139

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta 17.09.2020 § 75

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta 17.09.2020 § 25

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta 17.09.2020 § 14

Kaupunkiympäristölautakunta 15.09.2020 § 519
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Kasvatus- ja koulutuslautakunta 15.09.2020 § 188

Sosiaali- ja terveyslautakunta 15.09.2020 § 145

Pelastuslautakunta 15.09.2020 § 44

Pelastuslautakunta 08.09.2020 § 41

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 08.09.2020 § 122
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§ 149
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Veronika Honkasalon ym. talousarvioaloitteesta koskien 
kulttuuritoimialan avustustason nostoa sekä kulttuurin rahoituksen 
kokonaisselvityksen tekemiseksi

HEL 2020-003304 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää taiteen ja kulttuurin rahoituksen 
kehittämistä tärkeänä tavoitteena. Lautakunta näkee, että avustustaso 
tulee arvioida osana koko toimialan kehittämistarpeita. Lautakunta ei 
kannata taiteen kentän rahoitusselvityksen tekemistä ehdotetulla taval-
la. Lautakunta pitää hyvänä ja tarpeellisena yhteistyön tiivistämistä eri 
rahoitusmuotojen ja niiden vaikutusten selvittämiseksi

Toimialan talousarvioehdotukseen tulee sisältymään uusi avustusmää-
räraha kulttuurin ja taiteen alan vanhustyön hankkeisiin. Määräraha 
osoitetaan Helsingin käyttöön tulevista valtionperintörahoista, jotka tä-
hän mennessä on suunnattu vain sosiaali- ja terveystoimialalle. Lisära-
ha vapauttaa osaltaan taide- ja kulttuuriavustuksia muuhun taiteen tu-
kemiseen ja vahvistaa Helsingin kulttuurista vanhustyötä. Määräraha 
on ensimmäisenä vuonna suuruudeltaan 300 000 euroa.

Vuoden 2020 taide- ja kulttuuriavustuksia kohdennettiin koronapande-
mian ylimääräisenä pika-avustuksena 98 toimijalla 177 500 eurolla ja 
monien suurempien avustusten käyttötarkoitusta on muutettu matalalla 
kynnyksellä ja avustusten käyttöaikaa on jatkettu vuodelle 2021. Lisäk-
si kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on päättänyt hyväksyä enintään 3 
miljoonan euron suuruisen määrärahan kohdennettavaksi taide- ja kult-
tuuritoimijoille koronapandemiasta palautumiseen. Määrärahaa saa 
käyttää vuosina 2020–2021. Rahoitus toteutetaan talousarvion ylityk-
senä ja se heikentää toimialan kuluvan vuoden katetta.  

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ei pidä taiteen kentän rahoituksen 
kokonaisselvitystä tarkoituksenmukaisena Helsingin kaupungin resurs-
sien käyttönä. Sen sijaan tietoon perustuvan päätöksenteon jatkuva 
kehittäminen on kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tavoitteiden mukaista 
ja sitä edistetään eri tavoin.

Taide ja kulttuuri on hyvä nähdä osana laajempaa ja laajasti toisiinsa 
vaikuttavaa ekosysteemiä ja  Helsingillä on luovien alojen kansallisena 
keskuksena erityisasema. Helsingissä asuu ja työskentelee arviolta 
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noin 40 prosenttia kaikista taideammateista toimivista Suomessa. Hel-
singissä sijaitsevat merkittävät kansalliset kulttuuri- ja taide-instituutiot, 
oppilaitokset ja korkeakoulut, jotka tarvitsevat tuekseen elävää, moni-
muotoista taiteen ja kulttuurin toimijakenttää ja yleisöjä. Luovat alat 
työllistävät myös arviolta 30–40 000 ihmistä pääkaupunkiseudulla ja 
luovat alat tuottavat myös muita kerrannaisvaikutuksia ja tulovirtoja.

Taiteen ja kulttuurin julkisen rahoituksen rakenteisiin ja tasoon vaikut-
tavat myös monet kaupungin toimista riippumattomat tekijät, kuten esit-
tävien taiteiden valtionosuusuusjärjestelmän uudistaminen, korona-
pandemiasta johtuva yksityisten säätiöiden osinkotuloihin perustuvien 
avustuksiin käytettävien tuottojen väheneminen sekä valtion keskeise-
nä rahoituslähteenä olevan veikkausvoittovarojen tuoton väheneminen. 
Myös yleisö koskevat rajoitukset ja kysynnän merkittävät muutokset 
vaikuttavat kokonaiskuvaan.

Lisäksi eri kaupungit määrittelevät ja tuottavat kulttuuria monilla eri ta-
voilla ja vertailukelpoisen tiedon tuottaminen ei ole yksiselitteistä tai yh-
teismitallista. Pelkkien julkisten kustannusten vertailu ilman esimerkiksi 
vaikutusten arviointia voi myös tuottaa kapean kokonaiskuvan.

Kuntien kulttuuritoiminnan tiedon kehittäminen edellyttää riittävää re-
sursointia sekä tiedon systematisointia ja digitalisointia. Keskeisten 
toimijoiden kuten opetus- ja kulttuuriministeriön, Cuporen (kulttuuripoli-
tiikan tutkimuskeskus), Kuntaliiton, Tilastokeskuksen ja Taiteen edis-
tämiskeskuksen tuottama tieto on saatava tehokkaammin palvelemaan 
kuntia, valtiota kuin alueellisia toimijoita. Mainitut toimijat ovat jo teh-
neet yhteistyötä ja suunnitelleet tietopohjan kehittämistä. Kuntaliitolla ja 
Cuporella on ollut yhteisiä tiedonkeruuhankkeita jo aiemmin, ja Taiteen 
edistämiskeskus on kehittämässä aluetietoperustaa. 

Kuntaliitto on tehnyt kuntien kulttuuritoiminnan ja talouden vertailutie-
donkeruuta yli 10 vuoden ajan sekä kulttuurin indikaattorityötä yhteis-
työssä Cuporen ja kuntien kulttuurijohtajien verkoston kanssa (suurim-
mat 24 kaupunkia). Kunnat ovat käyttäneet vertailutietoja mm. toimin-
nan suunnittelussa ja kehittämisessä. Kansallisesti tiedot 24 suurim-
man kaupungin kulttuurikustannuksista ja toiminnasta ovat tarjonneet 
tietoa kulttuuriin kohdistetuista satsauksista ja painopisteistä kunnissa. 
Cupore on analysoinut vertailutietoja ja vastannut tulosraporttien kirjoit-
tamisesta. Tämä vertailutyö on kuvatussa muodossa päättynyt ja se on 
korvaamassa uusimuotoinen yhteistyö työnimeltään kulttuurin tietope-
rustahanke.

Helsinki on mukana kulttuurin tietoperustahankkeessa, jota suunnitel-
laan Kuntaliiton ja Cuporen ohella yhteistyössä kulttuurijohtajien ver-
koston kanssa. Kuntaliiton koordinoimassa hankesuunnitelmassa voi-
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daan hyödyntää jo tehtyä tiedonkeruuta niin, että kustannus- ja toimin-
tatietojen ohella kerätään kävijätietoja ja huomioidaan kulttuuritoimin-
nan liittyvät ajankohtaiset tietotarpeet, esim. avustukset, harrastustoi-
minta, tapahtumat sekä taiteen käyttö sosiaali- ja terveyspalveluissa. 
Hanke koskisi kaikkia kuntia. Lisäksi Helsinki kehittää tietoon perustu-
vaa päätöksentekoa eri tavoin.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Tommi Laitio, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja, puhelin: 310 89045

tommi.laitio(a)hel.fi

Liitteet

1 Talousarvioaloite, kulttuuritoimialan avustustason nosto ja kokonaissel-
vityksen luominen, Honkasalo Veronika

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta 
lausuntoa valtuutettu Veronika Honkasalon ja 14 muun valtuutetun al-
lekirjoittamasta talousarvioaloitteesta kulttuuritoimialan avustustason 
nostoksi ja kokonaisselvityksen luomiseksi. Aloite kokonaisuudessaan 
on liitteenä. Talousarvioehdotuksen laatimisohjeiden mukaisesti lauta- 
ja johtokuntien on käsiteltävä talousarvioaloitteista annettavat lausun-
not samanaikaisesti talousarvioehdotusten kanssa.

Talousarvioaloitteesta ei ole pyydetty lausuntoa muilta lautakunnilta.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Tommi Laitio, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja, puhelin: 310 89045

tommi.laitio(a)hel.fi

Liitteet

1 Talousarvioaloite, kulttuuritoimialan avustustason nosto ja kokonaissel-
vityksen luominen, Honkasalo Veronika
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 08.09.2020 § 134
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§ 150
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Helsingin asumisen ja maankäytön ohjelmaan

HEL 2019-012950 T 10 00 00

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelmassa (AM-
ohjelma) määritellään asumiseen liittyviä tavoitteita seuraavien neljän 
vuoden ajalle. Helsinki pyrkii kehittämään kaupunkia pitkäjänteisesti 
niin, että kaikilla kaupunkilaisilla olisi hyvä asua Helsingissä ja Helsinki 
olisi asumisen kannalta houkutteleva myös tänne muuttaville.

Helsingin kasvaessa tarvitaan kaupunkilaisten tarpeisiin ja kaupunkira-
kenteeseen paremmin soveltuvia palveluita. Kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunta vastaa lausuntopyynnössä erityisesti kohtaan 3) Elin-
voimaiset alueet ja alueellisen eriytymisen ehkäiseminen: Estetään 
eriytymistä kaupunkiuudistuksella, edistetään täydennysrakentamista.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti 14.1.2020 kokouksessaan pal-
veluverkon suunnitteluperiaatteista. Osana koko kaupungin kiinteistöst-
rategian valmistelua on ilmennyt tarve kaupungin yhteiselle palvelu-
verkkosuunnittelulle. Myös Helsingin kaupunginstrategiassa linjataan 
painopisteeksi alueiden vetovoimaisuus ja omaleimaisuus. Alueiden 
omaleimaisuuden säilyttämiseksi on tärkeää huolehtia asukkaiden 
osallisuudesta oman lähiympäristönsä kehittämiseen. Käynnissä ole-
valla kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan palveluverkkotyöllä pyritään sii-
hen, että kaupungissa on tarjolla hyvät ja sujuvasti saavutettavat va-
paa-ajan palvelut ja vapaa-ajan toiminnan edellytykset. Kaupunki on 
merkittävä palveluiden tuottaja, mutta palveluverkkotyön tarkoitus on 
myös parantaa koko vapaa-ajan toiminnan ekosysteemin toimivuutta 
mukaan lukien muiden sektoreiden toimijat. Uusien asuinalueiden 
suunnittelussa ja kehittämisessä tehdään merkitykselliseen kuulemi-
seen pohjautuvaa yhteistyötä palveluverkon ulkopuolisten toimijoiden 
kanssa.

Kuntalain 8 §:n mukaan kunta on vastuussa palvelujen yhdenvertaises-
ta saatavuudesta, tarpeen, määrän ja laadun määrittämisestä, tuotta-
mistavasta, tuottamisen valvonnasta sekä viranomaiselle kuuluvan toi-
mivallan käyttämisestä. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 19.6.2018, 
§ 132 päätöksen mukaan palveluverkkotyössä tulee tarkastella palve-
luiden saavutettavuutta ja väestönkasvua. Palvelustrategia on toimialan 
sitova tuloskorttitavoite. Asuntopoliittiset kysymykset kuuluvat väestö-
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kehityksen osalta keskeisesti myös oikein kohdistettujen palveluiden 
tarjontaan ja saatavuuteen. Pitkällä aikajänteellä palveluiden yhdenver-
taista saatavuutta turvaa tietoperusteinen johtaminen. Tämä sisältää 
ajankohtaisen alueellisen asuntopoliittisen seurannan väestökehityksen 
näkökulmasta mahdollisten palvelukatveiden havainnoimiseksi sekä 
palveluverkkotyön valmistumisen ja kytkemisen toimialan tavoitteiden 
strategiseen edistämiseen.  Asuntoja suunniteltaessa tulee varmistaa, 
että vapaa-ajan palvelujen määrä vastaa alueen uudistuvaa asukas-
määrää ja että vapaa-ajan palvelut kohdistuvat oikea-aikaisesti alueen 
asukkaille. Konkreettisesti vapaa-ajan palvelujen pitää olla alueilla jo 
silloin, kun ensimmäiset asukkaat muuttavat, koska ne vahvistavat alu-
een identiteettiä ja vetovoimaa. Palvelut tulee mitoittaa alueen tulevalle 
tai täydennettävälle asukasmäärälle. Toimivat vapaa-ajan palvelut voi-
vat vaikuttaa merkittävästi alueen maineeseen ja siten nostaa myös 
asuntojen arvoa. 

Nuorten ja opiskelijoiden näkökulmasta asuntopolitiikan tulee olla tuo-
tantotavoitteessaan kunnianhimoista ja ottavan huomioon läheisyyden 
kampuksiin ja liikenneyhteyksiin. Nuoriso- ja opiskelija-asuntojen tuo-
tantotavoitteissa on otettava huomioon turhan kilpailutilanteen välttämi-
nen asuntojen rakentajien välillä. Kaupungin tulee myös ylläpitää huolta 
hyvästä liikuntapalveluiden palveluverkosta sekä kehittää pyöräilyn 
edellytyksiä.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta katsoo, että asuinalueiden kehittämi-
sessä on otettava huomioon kaikki ikäryhmät. Asuntopolitiikassa tulisi 
pyrkiä tuomaan yhteen eri ikäisiä ihmisiä. Asuinympäristössä ja palve-
luissa tulee huolehtia esteettömyydestä ja saavutettavuudesta. Lauta-
kunta korostaa täydennysrakentamisen merkitystä ja pitää väestöprofii-
lin moninaistumista tärkeänä.

Käsittely

Vastaehdotus 1:
Sami Muttilainen: Lisätään (4) kappaleen loppuun. Uusien asuinaluei-
den suunnittelussa ja kehittämisessä tehdään merkitykselliseen kuule-
miseen pohjautuvaa yhteistyötä palveluverkon ulkopuolisten toimijoiden 
kanssa.

Kannattaja: Pauliina Saares

Lautakunta hyväksyi Sami Muttilaisen vastaehdotuksen yksimielisesti.

Vastaehdotus 2:
Sami Muttilainen: Lisätään kappaleen (5) perään. 
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Lautakunta haluaa kiinnittää huomioita siihen, että uusia alueita tulisi 
kehittää ja suunnitella niin, että ravintola ja klubitoiminta voidaan toteut-
taa.

Kannattaja: Mika Ebeling

Vastaehdotus 3:
Arja Karhuvaara: kappaleeseen 4, riville 9 lisätään sanat: ...(hyvät) ja 
sujuvasti saavutettavat vapaa-ajan palvelut.

Kannattaja: Nasima Razmyar

Lautakunta hyväksyi Arja Karhuvaaran vastaehdotuksen yksimielisesti.

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Sami Muttilaisen vastaehdotuksen 2 mukaisesti muutettu-
na

Jaa-äänet: 5
Silja Borgarsdóttir Sandelin, Arja Karhuvaara, Otto Meri, Niilo Toivo-
nen, Laura Varjokari

Ei-äänet: 2
Mika Ebeling, Sami Muttilainen

Tyhjä: 6
Jussi Chydenius, Heimo Laaksonen, Terhi Peltokorpi, Nasima Razmy-
ar, Pauliina Saares, Johanna Sydänmaa

Poissa: 0

Äänestyksen jälkeen kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hylkäsi Sami 
Muttilaisen vastaehdotuksen 2 äänin 5–2. (6 tyhjää) 

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Reetta Sariola, kehittämisyksikön päällikkö, puhelin: 310 32987

reetta.sariola(a)hel.fi

Liitteet

1 Luonnos AM-ohjelmaksi 2020

Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelmassa (AM-
ohjelma) määritellään asumiseen liittyviä tavoitteita seuraavien neljän 
vuoden ajalle. Helsinki pyrkii kehittämään kaupunkia pitkäjänteisesti 
niin, että kaikilla kaupunkilaisilla olisi hyvä asua Helsingissä ja Helsinki 
olisi asumisen kannalta houkutteleva myös tänne muuttaville.

Helsingin kasvaessa tarvitaan kaupunkilaisten tarpeisiin ja kaupunkira-
kenteeseen paremmin soveltuvia palveluita. Kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunta vastaa lausuntopyynnössä erityisesti kohtaan 3) Elin-
voimaiset alueet ja alueellisen eriytymisen ehkäiseminen: Estetään 
eriytymistä kaupunkiuudistuksella, edistetään täydennysrakentamista.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti 14.1.2020 kokouksessaan pal-
veluverkon suunnitteluperiaatteista. Osana koko kaupungin kiinteistöst-
rategian valmistelua on ilmennyt tarve kaupungin yhteiselle palvelu-
verkkosuunnittelulle. Myös Helsingin kaupunginstrategiassa linjataan 
painopisteeksi alueiden vetovoimaisuus ja omaleimaisuus. Alueiden 
omaleimaisuuden säilyttämiseksi on tärkeää huolehtia asukkaiden 
osallisuudesta oman lähiympäristönsä kehittämiseen. Käynnissä ole-
valla kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan palveluverkkotyöllä pyritään sii-
hen, että kaupungissa on tarjolla hyvät vapaa-ajan palvelut ja vapaa-
ajan toiminnan edellytykset. Kaupunki on merkittävä palveluiden tuotta-
ja, mutta palveluverkkotyön tarkoitus on myös parantaa koko vapaa-
ajan toiminnan ekosysteemin toimivuutta mukaan lukien muiden sekto-
reiden toimijat.

Kuntalain 8 §:n mukaan kunta on vastuussa palvelujen yhdenvertaises-
ta saatavuudesta, tarpeen, määrän ja laadun määrittämisestä, tuotta-
mistavasta, tuottamisen valvonnasta sekä viranomaiselle kuuluvan toi-
mivallan käyttämisestä. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 19.6.2018, 
§ 132 päätöksen mukaan palveluverkkotyössä tulee tarkastella palve-
luiden saavutettavuutta ja väestönkasvua. Palvelustrategia on toimialan 
sitova tuloskorttitavoite. Asuntopoliittiset kysymykset kuuluvat väestö-
kehityksen osalta keskeisesti myös oikein kohdistettujen palveluiden 
tarjontaan ja saatavuuteen. Pitkällä aikajänteellä palveluiden yhdenver-
taista saatavuutta turvaa tietoperusteinen johtaminen. Tämä sisältää 
ajankohtaisen alueellisen asuntopoliittisen seurannan väestökehityksen 
näkökulmasta mahdollisten palvelukatveiden havainnoimiseksi sekä 
palveluverkkotyön valmistumisen ja kytkemisen toimialan tavoitteiden 
strategiseen edistämiseen.  Asuntoja suunniteltaessa tulee varmistaa, 
että vapaa-ajan palvelujen määrä vastaa alueen uudistuvaa asukas-
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määrää ja että vapaa-ajan palvelut kohdistuvat oikea-aikaisesti alueen 
asukkaille. Konkreettisesti vapaa-ajan palvelujen pitää olla alueilla jo 
silloin, kun ensimmäiset asukkaat muuttavat, koska ne vahvistavat alu-
een identiteettiä ja vetovoimaa. Palvelut tulee mitoittaa alueen tulevalle 
tai täydennettävälle asukasmäärälle. Toimivat vapaa-ajan palvelut voi-
vat vaikuttaa merkittävästi alueen maineeseen ja siten nostaa myös 
asuntojen arvoa. 

Nuorten ja opiskelijoiden näkökulmasta asuntopolitiikan tulee olla tuo-
tantotavoitteessaan kunnianhimoista ja ottavan huomioon läheisyyden 
kampuksiin ja liikenneyhteyksiin. Nuoriso- ja opiskelija-asuntojen tuo-
tantotavoitteissa on otettava huomioon turhan kilpailutilanteen välttämi-
nen asuntojen rakentajien välillä. Kaupungin tulee myös ylläpitää huolta 
hyvästä liikuntapalveluiden palveluverkosta sekä kehittää pyöräilyn 
edellytyksiä.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta katsoo, että asuinalueiden kehittämi-
sessä on otettava huomioon kaikki ikäryhmät. Asuntopolitiikassa tulisi 
pyrkiä tuomaan yhteen eri ikäisiä ihmisiä. Asuinympäristössä ja palve-
luissa tulee huolehtia esteettömyydestä ja saavutettavuudesta. Lauta-
kunta korostaa täydennysrakentamisen merkitystä ja pitää väestöprofii-
lin moninaistumista tärkeänä.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt 20.9.2020 mennessä kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnalta lausuntoa kaupunginhallitukselle Helsingin asumisen 
ja maankäytön ohjelmaan. 

Lausuntopyynnöstä on pyydetty lausuntoa myös kaupunkiympäristölau-
takunnalta, kasvatus- ja koulutuslautakunnalta sekä sosiaali- ja ter-
veyslautakunnalta.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Reetta Sariola, kehittämisyksikön päällikkö, puhelin: 310 32987

reetta.sariola(a)hel.fi

Liitteet

1 Luonnos AM-ohjelmaksi 2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 08.09.2020 § 137
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§ 151
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Fatim Diarran ym. valtuustoaloitteesta penkkien lisäämi-
seksi Helsinkiin

HEL 2020-007763 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää ajatusta kannatettava ja osallis-
tuu osaltaan selvitykseen, mikäli kaupunkiympäristön toimiala, joka 
vastaa suurimmalta osin kaupungissa sijaitsevista puistoista ja reiteis-
tä, päättää ryhtyä selvittämään mihin penkkejä voidaan sijoittaa. 

Liikuntapalvelut on hankkinut määrärahan puitteessa penkkejä muun 
muassa Paloheinän ulkoilualueelle. 

Penkkien hankinnoissa tulee huomioida, että suurelle osalle liikunta-
palveluiden ylläpitämistä reiteistä tehdään talviaikaan ladut hiihtäjille tai 
ne aurataan, ja hiekoitetaan ulkoilijoille. Tämä huomioiden penkit tulee 
sijoittaa selvästi reittien ulkopuolelle, jotta latukoneelle tai aurauskalus-
tolle jää tarpeeksi tilaa huolehtia talvipalveluiden ylläpidosta. Tämä 
nostaa monissa tapauksissa penkkien perustamiskustannuksia. 

Hyvänä lumitalvena liikuntapalvelut kunnostaa yli 200 km latuja kunta-
laisille. Osa laduista kunnostetaan pelloille, mutta suuri osa kunnoste-
taan ulkoilureiteille, jolloin näiden reittien yhteyteen sijoitetut penkit ei-
vät ole talvikäytössä. 

Selvityksessä tulee liikuntapalveluiden näkemyksen mukaan huomioida 
mahdollisten penkkien sijoituspaikkojen lisäksi myös hankintakustan-
nukset sekä ylläpitokustannukset.  

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi

Liitteet

1 Diarra Fatimin aloite

Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta 
30.9.2020 mennessä lausuntoa kaupunginhallitukselle valtuutettu Fa-
tim Diarran ja 20:n muun valtuutetun aloitteesta penkkien lisäämisestä 
Helsingin puistoihin. Aloite on kokonaisuudessaan liitteenä.

Valtuustoaloitteesta on pyydetty lausuntoa myös kaupunkiympäristö-
lautakunnalta.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi

Liitteet

1 Diarra Fatimin aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 152
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Fatim Diarran ym. valtuustoaloitteesta eväiden syömi-
seen tarkoitettujen pöytien lisäämiseksi Helsingin puistoihin ja ul-
koilualueille

HEL 2020-007762 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää ajatusta kannatettava ja osallis-
tuu osaltaan selvitykseen, mikäli kaupunkiympäristön toimiala, joka 
vastaa suurimmalta osin kaupungissa sijaitsevista puistoista ja ulkoilua-
lueista, päättää ryhtyä selvittämään, mihin piknik-eväiden soveltuvia 
pöytiä voidaan sijoittaa. 

Liikuntapalvelut on hankkinut määrärahan puitteisissa pöytäryhmiä 
keskeisille paikoille Paloheinän ulkoilualueelle, Pitkäkosken majan lä-
heisyyteen sekä usealle liikuntapalveluiden ylläpitämälle uimarannoille.

Pöytien hankinnoissa tulee huomioida, että pöytiä ei voi vain sijoittaa 
eri puolille puistoja ja ulkoilualueita, vaan niiden alusta tulee perustaa 
hyvin, jotta niitä on turvallista käyttää. Pöytien yhteyteen on myös tar-
koituksenmukaista sijoittaa roskiksia, joka nostaa ylläpitokustannuksia. 

Selvityksessä tulee liikuntapalveluiden näkemyksen mukaan huomioida 
mahdollisten pöytien sijoituspaikkojen lisäksi myös hankintakustannuk-
set sekä ylläpitokustannukset.  

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi

Liitteet

1 Diarra Fatimin aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus
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Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta 
30.9.2020 mennessä lausuntoa kaupunginhallitukselle valtuutettu Fa-
tim Diarran ja 23:n muun valtuutetun aloitteesta eväiden syömiseen 
tarkoitettujen pöytien lisäämisestä Helsingin puistoihin ja ulkoilualueille. 
Aloite kokonaisuudessaan on liitteenä.

Valtuustoaloitteesta on pyydetty myös kaupunkiympäristölautakunnalta.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi

Liitteet

1 Diarra Fatimin aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 153
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Alviina Alametsän ym. valtuustoaloitteesta uimalaiturei-
den lisäämiseksi Helsinkiin

HEL 2020-007756 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli ulkoilupalvelupäällikkö Stefan Fröberg. 
Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti yksimielisesti panna asian 
pöydälle Jussi Chydeniuksen ehdotuksesta.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutetun aloite 10062020 Alametsä Alviina, Valtuustoaloite: Lisää 
uimalaitureita Helsinkiin

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää ajatusta uusien uimalaitureiden 
rakentamisesta kannatettavana. Lautakunta kuitenkin toteaa samalla, 
että uimalaitureiden perustamiskustannukset vaikuttaisivat olevan kor-
keita suhteessa laitureiden tuleviin kävijämääriin. Tilanteen selviämi-
seksi lautakunta ehdottaa, että odotetaan Lauttasaaren uimalaiturin lo-
pullisten kustannusten ja todellisten kävijämäärien selviämistä. 

Liikuntapalveluiden ylläpitämiä uimalaitureita on Munkkiniemen ja Ras-
tilan uimarannan yhteydessä. Uimalaituri on uimapaikka, johon kohdis-
tuu velvoitteita. Uimalaituri tulee liikuntapalveluiden näkemyksen mu-
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kaan sijoittaa turvallisen matkan päähän kaupungin vilkkaasta vesilii-
kenteestä, joka nostaa laiturin perustamiskustannuksia.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala ei suunnittele Lauttasaareen avointa 
uimalaituria, vaan kyseessä osallistuvan budjetin hanke, joka on kau-
punkiympäristön toimialan suunnittelussa. Lauttasaareen suunniteltu 
laituri on määrä sijoittaa saaren eteläkärkeen kallion jatkeeksi. Tämä li-
sää perustamiskustannuksia, koska laiturin läheisyyteen tulee päästä 
hälytysajoneuvolla, eli ulkoilureittejä tulee leventää sekä rantakallion yli 
tulee rakentaa turvallinen ja esteetön käynti laiturille. Hankkeen suun-
nittelu on edelleen kesken, mutta laiturin ja siihen liittyvien toimenpitei-
den kustannusarvio on 300 000 euroa. Osallistuvan budjetoinnin hank-
keista vastaavan henkilön mukaan kustannusarvio tarkentuu vielä 
suunnittelun edetessä. Liikuntapalvelut on osallistunut uimalaiturin 
suunnitteluun tulevana uimalaituritoiminnan ylläpitäjän roolissa. 

Liikuntapalveluiden näkemyksen mukaan ainoa tapa toteuttaa turvalli-
nen uimapaikka kaupunkiympäristöön, jossa sijaitsee venesatamia se-
kä veneväyliä on toteuttaa se erillisenä uimalana, jolloin alue on sel-
keästi eroteltu ja uiminen on turvallista, tai vaihtoehtoisesti turvallisen 
matkan päässä venesatamista ja veneväylistä.  Tämä huomioiden uin-
tipaikkaa ei tule esimerkiksi toteuttaa Aurinkolahden rantabulevardin 
yhteyteen vilkkaan veneilytoiminnan vuoksi. 

Uimapaikan perustamisessa tulee huomioida että, uimarannat ja uima-
paikat kuuluvat kuluttajaturvallisuuslainsäädännön piiriin. Kuluttajatur-
vallisuuslaki (920/2011) määrää palvelun tarjoajalle huolellisuusvelvoit-
teen. Palvelun tarjoajan tulee huolehtia siitä, ettei kuluttajapalvelukses-
ta aiheudu vaaraa. Palvelun tarjoajan tulee tuntea palveluun liittyvät 
riskit.

Uimarantojen ja uintipaikkojen turvallisuusjärjestelyiden tulee perustua 
riksiarviointiin. Riskien arvioinnissa tunnistetaan, mitä vaaroja toimin-
taan liittyy, missä tilanteessa vaaroja voi esiintyä ja millaisia tapaturmia 
tai onnettomuuksia toiminnassa voi tapahtua. Arvioinnin pohjalta toteu-
tetaan toimenpiteitä vaarojen poistamiseksi, riskien pienentämiseksi ja 
tapaturmien ennaltaehkäisemiseksi. Kirjallinen riskien arviointi tulee si-
sällyttää osaksi turvallisuusasiakirjaa.

Opetusministeriön laatimassa uimarantojen rakentamiseen suunnatus-
sa liikuntapaikkajulkaisussa ei oteta suoranaisesti kantaa kaupunkiym-
päristöön sijoitettuihin uimarantoihin tai uimapakkoihin. Julkaisu ohjeis-
taa hyvin mihin uimapaikkoja on hyvä toteuttaa ja mihin ei, esimerkiksi 
veneväylien ja venesatamien läheisyyteen niitä ei tule toteuttaa turvalli-
suussyistä. (Opetusministeriö Liikuntapaikkajulkaisu 90).

Uimapaikan perustamisessa on otettava huomioon seuraavat asiat:



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2020 43 (63)
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Asia/9
22.09.2020

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 51400 Fredriksberg, Konepajankuja 3 +358 9 310 1060 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 51 Faksi Alv.nro
kulttuurijavapaa-aika@hel.fi +358 9 310 87770 FI02012566

 Hälytysajoneuvojen toimintaedellytykset (esimerkiksi pelastustiet)
 Pelastusvälineet
 Yleinen saavutettavuus (muun muassa parkkipaikat)
 Ympäristö (läheinen asutus)
 Veden uintikelpoisuus (läheiset viemärit ja mahdolliset virtaukset)
 Maisemointi (sopiiko uintipaikka ympäristöönsä)
 Erityisryhmien tarpeet (rampit ja muu esteetön käyttö)
 Palvelut (muun muassa WC, suihkut, jätehuolto, sähkö, pukeutu-

mistilat)
 Ohjeet ja opasteet
 Rakenteellinen turvallisuus (muun muassa rantapohja, syvyys, va-

laistus)
 Liikenneturvallisuus (autot, pyörät ja veneet)
 Ympäristövaikutukset
 Toimintapaikat (auringonotto, kuntoilu)
 Vastuutaho (seura/yhdistys/kaupunki)

Haastavia tekijöitä erityisesti:

 Laivaväylät ja venereitit sekä venesatamat
 Veden laatu (esimerkiksi mattolaiturit)
 Uintipaikan ympärivuotisuus
 Laiturin turvalliset rakenteet 
 Turvallinen uintialue rajattu selkeästi
 Selkeä havaittavuus uima-alueen ulkopuolelta

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta 
lausuntoa 30.9.2020 mennessä valtuutettu Alviina Alametsän ja 14:n 
muun valtuutetun valtuustoaloitteesta koskien uimalaitureiden lisäämis-
tä Helsinkiin. Aloite kokonaisuudessaan on liitteenä.

Valtuustoaloitteesta ei ole pyydetty lausuntoa muilta lautakunnilta.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutetun aloite 10062020 Alametsä Alviina, Valtuustoaloite: Lisää 
uimalaitureita Helsinkiin
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 154
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Mai Kivelän ym. aloitteesta melojien harrastusmahdolli-
suuksien parantamiseksi

HEL 2020-008035 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta katsoo, että kaupungin tulisi edistää 
melonnan harrastamista Helsingin vesialueilla.

Liikuntapalvelut on kahtena viime kesänä lisännyt 12 uimarannan (Au-
rinkolahti, Kallahti, Iso Kallahti, Rastila, Marjaniemi, Tuorinniemi, Laaja-
salo, Mustikkamaa, Hietaranta, Lauttasaari, Munkkiniemi, Pikkukoski) 
yhteyteen rantautumispaikkoja kanooteille ja sup-laudoille. Rantautu-
mispaikat ovat uimarantojen viereen erillisillä poijuilla merkittyjä rantau-
tumiskaistaleita. Rantautumispaikat on lueteltu kaupungin nettisivuilla. 

On kuitenkin huomioitava, että suurimmasta osasta kaupungin vesira-
jasta vastaa kaupunkiympäristön toimiala.

Liikuntapalvelut on vuokrannut tiloja kanoottiseuroille kanoottitoimintaa 
ja kanoottien varastoimista varten. Liikuntapalveluiden tiedon mukaan 
seurojen varastointitilat ovat täynnä, eivätkä pysty ottamaan uusia jä-
seniä tilan puutteen vuoksi. 

Luonteva paikka kanoottien varastoinnille olisi pienvenesatama, joita 
Helsingissä on yhteensä 77 kpl. Kanoottien varastointitilan vuokraami-
sesta voitaisiin huolehtia venepaikkavarausjärjestelmän kautta. Kanoo-
teille tulee hankkia varastointitila sekä kanoottitoiminnalle soveltuvia lai-
tureita. Pienvenesatamissa sijaitsevat laiturit ovat tarkoitettu veneille ja 
ovat näin olleen liian korkeita, ja tästä johtuen ne eivät sovellu kanoot-
tien lähtölaitureiksi. Hankinnat eivät ole mahdollisia ilman lisämäärära-
hoitusta. Liikuntapalveluiden talousarvioissa ei ole varattu erillismäärä-
rahaa varastotilojen ja laitureiden hankintaan. 

Melontareittien tiedottamista vastaa Suomessa suurilta osin erilaiset 
yritykset ja yhdistykset. Helsinki on kehittämässä merellisiä palveluita 
tarjoavaa AHTI-sovellusta. Sovelluksen tehtävä on kerätä yhteen me-
rellisiä toimijoita, kaupunkilaisia, veneilijöitä, turisteja, yrittäjiä, yhteisöjä 
ja kohteiden ylläpitäjiä. Sovellus luo kanavan tiedon ja palveluiden välit-
tämiselle sekä tarjoaa järjestelmän kysynnän ja tarjonnan kohtaamisel-
le. 
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Sovellus on liikuntapalveluiden näkemyksen mukaan oiva kanava me-
lonnasta vastaaville tahoille tuoda esiin palveluitaan ja melontareittejä, 
joista he jo nytkin ilmoittavat omilla nettisivuillaan. Kaupungin ei tulisi 
lähteä erikseen luomaan omaa melontareittikanavaa ja -karttaa, vaan 
tukeuduttaisiin nykyisten yritysten ja yhteisöjen ilmoittamiin reitteihin. 

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutetun aloite 17062020 Kivelä Mai, Melojien harrastusmahdolli-
suuksien parantaminen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta 
30.9.2020 mennessä lausuntoa kaupunginhallitukselle valtuutettu Mai 
Kivelän ja 18:n muun valtuutetun aloitteesta melojien harrastusmahdol-
lisuuksien parantamista. Aloite kokonaisuudessaan on liitteenä.

Valtuustoaloitteesta ei ole pyydetty lausuntoa muilta lautakunnilta.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutetun aloite 17062020 Kivelä Mai, Melojien harrastusmahdolli-
suuksien parantaminen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 155
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Chydeniuksen ym. valtuustoaloitteesta Pirkkolan liikun-
tapuiston pysäköintipaikkojen sijainnin ja määrän uudelleenarvioi-
miseksi

HEL 2020-007757 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta kannattaa sitä, että kaupunkiympä-
ristön toimiala sekä kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala selvittävät yhdes-
sä, mikä uusien pysäköintipaikkojen todellinen tarve on ja onko tarvitta-
via pysäköintipaikkoja mahdollista toteuttaa muutoin kuin poikkeamis-
päätöksen ehtojen mukaisesti. Yhtenä vaihtoehtona tutkitaan kaikkien 
uusien pysäköintipaikkojen toteuttamista Pirkkolantien pohjoispuolella 
olevalle alueelle.

Helsingin 28. kaupunginosassa (Oulunkylä) sijaitsevassa Pirkkolan lii-
kuntapuistossa on voimassa kaupunginvaltuuston 29.1.2014 hyväksy-
mä Keskuspuiston keskiosan asemakaava numero 12185. Kaavassa 
on osoitettu liikuntapaikkarakentamiseen nykyisen uimahallin länsipuo-
lella rekisteröitävä tontti 91–28–205–2, osoite Pirkkolan metsätie 2, 
osana kiinteistöä 091–403–0001-0142. Kaupunginhallitus antoi ko-
kouksessaan 3.2.2020, § 89 kulttuuri- ja vapaa- aikalautakunnalle oi-
keuden vuokrata kaavan mukainen noin 8 900 neliömetrin maa-alue 
Pirkkolan liikuntahalli Oy:lle 9 100 kerrosneliömetrin kokoisen liikunta-
hallin rakentamista varten.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti kokouksessaan 19.5.2020 
vuokrata kyseisen maa-alueen, jonka tarkka pinta-ala on 9 049 neliö-
metriä Pirkkolan liikuntahalli Oy:lle ajaksi 1.6.2020–31.12.2049.

Pirkkolan liikuntahalli Oy on saanut hankkeelleen rakennusluvan 28–
0612–19–A kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolta 
3.5.2019, § 97, jossa rakentaja velvoitetaan toteuttamaan 85 autopaik-
kaa (joista 4 liikkumisesteisille) ja 4 linja-autopaikkaa Pirkkolan nykyi-
sen pohjoisen pysäköintialueen länsipuolelle. Lisäksi uuden liikuntahal-
lin käyttöön tulee varata 45 autopaikkaa Pirkkolantien varressa olevalta 
jo rakennetulta pysäköintialueelta.

Pirkkolan liikuntahalli Oy teetti Pirkkolan liikuntapuiston pysäköintipaik-
kojen sijainnista ja määrästä Siren Arkkitehdit Oy:llä rakennusluvan 
mukaisen pysäköintiselvityksen, joka valmistui 1.7.2019.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2020 48 (63)
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Asia/11
22.09.2020

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 51400 Fredriksberg, Konepajankuja 3 +358 9 310 1060 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 51 Faksi Alv.nro
kulttuurijavapaa-aika@hel.fi +358 9 310 87770 FI02012566

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli liikuntapaikkapäällikkö Petteri Huurre.

Vastaehdotus:
Jussi Chydenius: Korvataan lausunnon toinen kappale kuulumaan seu-
raavasti:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta kannattaa sitä, että kaupunkiympä-
ristön toimiala sekä kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala selvittävät yhdes-
sä, mikä uusien pysäköintipaikkojen todellinen tarve on ja onko tarvitta-
via pysäköintipaikkoja mahdollista toteuttaa muutoin kuin poikkeamis-
päätöksen ehtojen mukaisesti. Yhtenä vaihtoehtona tutkitaan kaikkien 
uusien pysäköintipaikkojen toteuttamista Pirkkolantien pohjoispuolella 
olevalle alueelle.

Kannattaja: Pauliina Saares

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Jussi Chydeniuksen vastaehdotuksen mukaisesti muutet-
tuna

Jaa-äänet: 3
Mika Ebeling, Arja Karhuvaara, Otto Meri

Ei-äänet: 10
Silja Borgarsdóttir Sandelin, Jussi Chydenius, Heimo Laaksonen, Sami 
Muttilainen, Terhi Peltokorpi, Nasima Razmyar, Pauliina Saares, Jo-
hanna Sydänmaa, Niilo Toivonen, Laura Varjokari

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi Jussi Chydeniuksen vas-
taehdotuksen mukaan muutetun ehdotuksen äänin 3–10. 

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi

Liitteet
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1 Valtuutetun aloite 10062020 Chydenius Jussi, Pirkkolan urheilupuiston 
pysäköintipaikkojen sijainnin ja määrän uudelleenarviointi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta kannattaa sitä, että kaupunkiympä-
ristön toimiala sekä kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala selvittävät yhdes-
sä, onko tarvittavia pysäköintipaikkoja mahdollista toteuttaa muutoin 
kuin poikkeamispäätöksen ehtojen mukaisesti. Yhtenä vaihtoehtona 
tutkitaan kaikkien uusien pysäköintipaikkojen toteuttamista Pirkkolan-
tien pohjoispuolella olevalle alueelle.

Helsingin 28. kaupunginosassa (Oulunkylä) sijaitsevassa Pirkkolan lii-
kuntapuistossa on voimassa kaupunginvaltuuston 29.1.2014 hyväksy-
mä Keskuspuiston keskiosan asemakaava numero 12185. Kaavassa 
on osoitettu liikuntapaikkarakentamiseen nykyisen uimahallin länsipuo-
lella rekisteröitävä tontti 91–28–205–2, osoite Pirkkolan metsätie 2, 
osana kiinteistöä 091–403–0001-0142. Kaupunginhallitus antoi ko-
kouksessaan 3.2.2020, § 89 kulttuuri- ja vapaa- aikalautakunnalle oi-
keuden vuokrata kaavan mukainen noin 8 900 neliömetrin maa-alue 
Pirkkolan liikuntahalli Oy:lle 9 100 kerrosneliömetrin kokoisen liikunta-
hallin rakentamista varten.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti kokouksessaan 19.5.2020 
vuokrata kyseisen maa-alueen, jonka tarkka pinta-ala on 9 049 neliö-
metriä Pirkkolan liikuntahalli Oy:lle ajaksi 1.6.2020–31.12.2049.

Pirkkolan liikuntahalli Oy on saanut hankkeelleen rakennusluvan 28–
0612–19–A kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolta 
3.5.2019, § 97, jossa rakentaja velvoitetaan toteuttamaan 85 autopaik-
kaa (joista 4 liikkumisesteisille) ja 4 linja-autopaikkaa Pirkkolan nykyi-
sen pohjoisen pysäköintialueen länsipuolelle. Lisäksi uuden liikuntahal-
lin käyttöön tulee varata 45 autopaikkaa Pirkkolantien varressa olevalta 
jo rakennetulta pysäköintialueelta.

Pirkkolan liikuntahalli Oy teetti Pirkkolan liikuntapuiston pysäköintipaik-
kojen sijainnista ja määrästä Siren Arkkitehdit Oy:llä rakennusluvan 
mukaisen pysäköintiselvityksen, joka valmistui 1.7.2019.

Esittelijän perustelut
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Kaupunginkanslia on pyytänyt kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta 
30.9.2020 mennessä lausuntoa kaupunginhallitukselle valtuutettu Jussi 
Chydeniuksen ja 21:n muun valtuutetun aloitteesta Pirkkolan liikunta-
puiston pysäköintipaikkojen sijainnin ja määrän uudelleenarvioimiseksi. 
Aloite kokonaisuudessaan on liitteenä.

Valtuustoaloitteesta on pyydetty lausuntoa myös kaupunkiympäristö-
lautakunnalta. 

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutetun aloite 10062020 Chydenius Jussi, Pirkkolan urheilupuiston 
pysäköintipaikkojen sijainnin ja määrän uudelleenarviointi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 156
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Johanna Nuortevan valtuustoaloitteesta koskien teko-
nurmikenttien varaamisesta muille tahoille kuin urheiluseuroille

HEL 2020-008037 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli liikuntapaikkapäällikkö Petteri Huurre.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti yksimielisesti panna asian 
pöydälle Jussi Chydeniuksen ehdotuksesta.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutetun aloite 17062020 Nuorteva Johanna, Tekonurmikenttien 
varaus myös muille kuin urheiluseuroille

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa, että yksittäisten osien, kuten 
1/4, kategorinen varaaminen tekonurmiekonurmikentistä erikseen nuo-
risotalojen, asukasyhdistysten tai muiden vastaavien tahojen käyttöön 
ei välttämättä ajaisi sille asetettuja tavoitteita. 

Helsingin kaupunki hallinnoi yhteensä 30 tekonurmikenttää. Kentät ovat 
tällä hetkellä erittäin suosittuja ja tehokkaassa käytössä usean eri ur-
heilulajin toimesta. Tekonurmikenttiä hyödyntävät muun muassa jalka-
pallo, pesäpallo, rugby, amerikkalainen jalkapallo, baseball ja lacrosse. 
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Tekonurmikenttien merkittävin käyttäjäryhmä ovat jalkapalloilijat. Tämä 
on perusteltua, sillä helsinkiläisten lasten ja nuorten keskuudessa jal-
kapallo on selvästi suosituin seuraharrastus. Poikien keskuudessa jal-
kapallo on suosituin ja tyttöjen keskuudessa toiseksi suosituin urheilu-
laji. Avustettavissa helsinkiläisissä jalkapalloseuroissa liikkuu noin 16 
200 lasta ja nuorta sekä noin 4 300 aikuista.

Jalkapalloilijoille myönnetään pääosin seurojen kautta tekonurmikent-
tävuoroja arkipäiville ja viikonlopuille. Näistä kiintiövuoroista noin 50 % 
käytetään Palloliiton otteluaikoihin. Jalkapallon jäljelle jäävästä kiintiös-
tä (noin 50 %) jaetaan vuoroja Helsingin 34:lle suurimmalle seuralle. 
Merkittävin osa näistä vuoroista myönnetään lasten ja nuorten (alle 20-
vuotiaat) toimintaan. 

Jalkapalloseurat hyödyntävät kaupungilta saamiaan harjoitusvuoroja 
lähtökohtaisesti tehokkaasti jakamalla kentän usean eri joukkueen kes-
ken. Kenttiä hyödyntävien seurojen jäsenet koostuvat useimmiten lähi-
seutujen asukkaista ja nuorista. Näin ollen tekonurmikentät ovat pää-
osin alueen omien lähiasukkaidensa käytössä.

Vakiovuorojen lisäksi tekonurmikentillä järjestetään epäsäännöllisesti 
esimerkiksi turnauksia.

Tekonurmikenttävuoroja ei riitä jaettavaksi kaikille hakijoille, sillä vuoro-
ja on paljon vähemmän kuin halukkaita käyttäjiä. Vuosittain useat pie-
net urheiluseurat, kaupungin toimijat, työyhteisöt ja kaveriporukat jää-
vät jakoprosessissa ilman peli- tai harjoitusaikaa tekonurmikentillä. 

Seuroihin kuulumattomille kuntalaisille on varattu erillinen mahdollisuus 
hyödyntää tekonurmikenttiä. Yhteensä 15:sta kaupungin hallinnoimalta 
tekonurmikentältä on varattu kaikille tarkoitettuja, matalankynnyksen ja 
vapaaseen käyttöön tarkoitettuja yleisövuoroja arkisin klo 16–18 ja vii-
konloppuisin klo 10–12. Yleisövuorojen määrää on tarkoitus lisätä tule-
vaisuudessa sitä mukaan, kun uusia tekonurmikenttiä valmistuu. Näin 
toimittiin esimerkiksi elokuussa 2020 auenneen Arabianrannan teko-
nurmikentän kohdalla, joka on koko syksyn 2020 yleisessä käytössä. 
Seuroille ei jaeta laisinkaan vuoroja kyseiselle kentälle ennen vuotta 
2021. Muiden kuin liikuntaseuroihin kuulumattomien vuorojen määrää 
pyritään kasvattamaan sitä mukaa, kun uusia kenttiä saadaan käyt-
töön.

Yleisövuorojen aikana kentät ovat olleet pääosin varsin matalalla käy-
töllä Töölön Pallokenttää lukuun ottamatta.

Yleisövuorojen lisäksi tekonurmikenttiä voi käyttää vapaasti aina silloin, 
kun niillä ei ole etukäteen varattua vuoroja. Tiedottamista näistä va-
paista vuoroista on mahdollista kehittää.
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Ulkotekonurmikenttien lisäksi Myllypuron Pallomyllyssä ja Talin jalka-
pallohallissa järjestetään kaikille avoimia niin sanottuja kolikkovuoroja, 
joille osallistuminen on yksilölle edullista. Tekonurmikenttien ohella vas-
taavanlaista liikuntatilaa löytyy kaupungin 30 hiekkakentältä. Näistä 
kentistä merkittävä on hyvin pienellä käytöllä ja niiltä vapaiden vuorojen 
löytäminen onnistuu vaivattomasti.

Helsingin kaupungin kaikkien liikuntapaikkojen vapaiden vuorojen tar-
kastaminen onnistuu osoitteesta hel.fi/liikuntatilojen varaaminen. Sivus-
tolta löytyy Liikuntakalenteri. Lisäksi valitsemalla "Muu toiminta" näkee 
kaikkien liikuntamuotojen vuorot kentällä.

Linkki kalenteriin:

https://asiointi.hel.fi/wps/portal/sahkoinen-asiointi/applications/calendar-
application/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziPT1NjAw9T
Ax93R0dzQwCDQyCA40CgJSBgX5wWqZ-QbajIgAm23ny/ 

Kesän 2021 eri toimintojen (liikuntapalvelun ja nuorisopalvelun vuorot, 
yleisövuorot sekä eri lajeille osoitettavat seuravuorot) tarve käydään lä-
pi syksyn 2020 aikana. Vuorojen jakamisessa otetaan huomioon kau-
pungin oma toiminta (esimerkiksi liikuntapalvelu ja nuorisopalvelu) ja 
yleisövuoroaika-tarve sekä se, että liikuntapalvelun edulliset vuorot 
ovat merkittävin tukimuoto liikuntaseuroille.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta 
lausuntoa 30.9.2020 mennessä kaupunginhallitukselle koskien valtuu-
tettu Johanna Nuortevan ja 16:n muun valtuutetun aloitetta tekonurmi-
kenttien varaamisesta muille tahoille kuin urheiluseuroille. Aloite koko-
naisuudessaan on liitteenä. 

Valtuustoaloitteesta ei ole pyydetty lausuntoa muilta lautakunnilta. 

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutetun aloite 17062020 Nuorteva Johanna, Tekonurmikenttien 
varaus myös muille kuin urheiluseuroille

Muutoksenhaku

https://asiointi.hel.fi/wps/portal/sahkoinen-asiointi/applications/calendar-application/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziPT1NjAw9TAx93R0dzQwCDQyCA40CgJSBgX5wWqZ-QbajIgAm23ny/
https://asiointi.hel.fi/wps/portal/sahkoinen-asiointi/applications/calendar-application/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziPT1NjAw9TAx93R0dzQwCDQyCA40CgJSBgX5wWqZ-QbajIgAm23ny/
https://asiointi.hel.fi/wps/portal/sahkoinen-asiointi/applications/calendar-application/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziPT1NjAw9TAx93R0dzQwCDQyCA40CgJSBgX5wWqZ-QbajIgAm23ny/
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 157
Kulosaaren yhteiskoulun osakeyhtiön maanvuokrasopimuksen 
päättäminen

HEL 2020-008859 T 10 01 01 04

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta purki Helsingin 42. kaupunginosasta 
(Kulosaari) Kulosaaren kentän yhteydestä Kulosaaren yhteiskoulun 
osakeyhtiölle vuokratun 750 neliömetrin suuruisen maa-alueen vuokra-
sopimuksen. Alueen kiinteistötunnus on 091-409-00001-0976. Vuokra-
sopimus oli solmittu ajalle 1.5.2018–30.4.2028.

Vuokrasopimus puretaan Kulosaaren yhteiskoulun osakeyhtiön 
10.7.2020 lähettämän irtisanomisilmoituksen perusteella. Vuokrasopi-
muksen irtisanominen astuu voimaan ilman irtisanomisaikaa tämän 
päätöksen saatua lainvoiman. 

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli liikuntapaikkapäällikkö Petteri Huurre.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi

Liitteet

1 KSYK vuokrasopimuksen irtisanominen
2 Vuokrasopimus_Kulosaaren Yhteiskoulun osakeyhtiö_maa-alue. 

1.5.2018 - 30.4.2028
3 Vuokra-alueen kartta_KSYK_kartta

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Kulosaaren yhteiskoulun 
osakeyhtiö

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunta

Päätösehdotus
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Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kulosaaren yhteiskoulun osakeyhtiö on 10.7.2020 lähettämällään ilmoi-
tuksella irtisanonut Kulosaaren kentän yhteydestä ajalle 1.5.2018–
30.4.2028 vuokraamansa 750 neliömetrin suuruisen maa-alueen vuok-
rasopimuksen. Vuokra-aluetta on käytetty koulun pysäköintialueena. 
Alueen kiinteistötunnus on 091-409-00001-0976 ja se sijaitsee osoit-
teessa Ståhlberginkuja 4, 00570 Helsinki. 

Vuokra-alue on liitetty 22.1.2020 voimaan astuneella asemakaavamuu-
toksella Kulosaaren yhteiskoulun käytössä olevaan tonttiin. Vuokra-
alueen irtisanominen on suoritettu tonttijaon muutoksen, lohkomisen ja 
rekisteröinnin suorittamiseksi. Uudelle tonttikokonaisuudelle 42052/5 
haetun koulurakennuksen laajentamisen rakennusluvan myöntäminen 
edellyttää tonttijaon muuttamista. Samassa yhteydessä kaavamuutos-
ten vuoksi kaupunkiympäristön toimialan hallintaan siirtyy yhteensä 
noin 1 489 neliömetrin suuruinen alue Kuvan hallinta-alueesta Y3142-
1.

Kulosaaren yhteiskoulun osakeyhtiölle vuokrattu maa-alue siirtyy kult-
tuurin ja vapaa-ajan toimialalta kaupunkiympäristön toimialan hallintaan 
tämän päätöksen tultua lainvoimaiseksi. 

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi

Liitteet

1 KSYK vuokrasopimuksen irtisanominen
2 Vuokrasopimus_Kulosaaren Yhteiskoulun osakeyhtiö_maa-alue. 

1.5.2018 - 30.4.2028
3 Vuokra-alueen kartta_KSYK_kartta

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Kulosaaren yhteiskoulun 
osakeyhtiö

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunta
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Tiedoksi

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Kaupunkiympäristön toimiala
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§ 158
Kulosaaren kenttä Oy:n vuokrasopimuksen muuttaminen

HEL 2020-007573 T 10 01 01 03

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti muuttaa kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnan 10.4.2018, § 83 tekemää päätöstä maa-alueen vuok-
raamisesta Kulosaaren Jalkapalloseura Kulps 2009 ry:lle  perustetta-
van yhtiön nimiin (nyk. Kulosaaren kenttä Oy) Helsingin 42. kaupungi-
nosassa (Kulosaari) Kulosaarenkentän alueelta. Vuokratun maa-alueen 
ylläpitoaluetta pienennetään karttaliitteen mukaisesti 739 neliömetrillä. 
Ylläpitoalue on ennen muutosta 2 814 m² ja muutoksen jälkeen 2 075 
m². Muutoksen jälkeen vuokrattava maa-alue on kokonaisuudessaan 6 
361 m², josta peritään vuokraa varsinaisen kenttäalueen pinta-alan 4 
286 m²:n pohjalta. Ylläpitoalueelta ei peritä vuokraa, joten muutos ei 
vaikuta maa-alueen vuokraan.  

Vuokrasopimus on Kulosaaren kenttä Oy:n 24.4.2018 ilmoituksen pe-
rusteella, ennen sopimuksen allekirjoittamista, muutettu perustettavan 
yhtiön nimistä Kulosaaren kenttä Oy:n nimiin. 

Vuokrasopimuksen ehdot päivitetään vastaamaan tällä hetkellä käytös-
sä olevia tekonurmikenttien sopimusehtoja. 

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli liikuntapaikkapäällikkö Petteri Huurre.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi

Liitteet

1 Vuokrasopimus_Kulosaaren_kenttä Oy
2 Kulosaarenkenttä_kartta 2020

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
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Kulosaaren kenttä Oy Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunta
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on vuokrannut 10.4.2018, § 83 kau-
punginhallituksen antamin oikeuksin (5.3.2018, § 126) Kulosaarenken-
tän alueella sijaitsevan 7 100 neliömetrin suuruisen maa-alueen, joka 
koostuu 4 286 m²:n suuruisesta kenttäalueesta ja 2 814 m² ylläpitoalu-
eesta Kulosaaren jalkapalloseura 2009 ry perustettavan yhtiön nimiin 
ajalle 1.5.2018 - 31.12.2033. Maa-alueen vuokrasopimus on allekirjoi-
tettu vuokralaisen puolelta heidän edustajansa 24.4.2018 ilmoituksen ja 
kaupparekisteritietoihin perustuen Kulosaaren kenttä Oy:n nimissä.

Vuokrasopimuksen muutosoikeutta ei ole delegoitu viranhaltijalle, joten 
asia tulee kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan päätettäväksi.

Asemakaavamuutos

Vuokra-alue on liitetty 22.1.2020 voimaan astuneella asemakaavamuu-
toksella Kulosaaren yhteiskoulun käytössä olevaan tonttiin. Vuokra-
alueen muutos on suoritettu tonttijaon muutoksen, lohkomisen ja rekis-
teröinnin suorittamiseksi. Uudelle tonttikokonaisuudelle 42052/5 haetun 
koulurakennuksen laajentamisen rakennusluvan myöntäminen edellyt-
tää tonttijaon muuttamista. Samassa yhteydessä kaavamuutosten
vuoksi kaupunkiympäristön toimialan hallintaan siirtyy yhteensä n. 1 
489 neliömetrin suuruinen alue kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hallin-
ta-alueesta Y3142-1.

Vuokra-alue

Kulosaaren kenttä Oy:n vastuulla olevasta 2 814 m²:n ylläpitoalueesta 
poistuu 739 m²:n suuruinen alue kaavamuutoksesta johtuen. 

Vuokra peritään aiemman päätöksen mukaisesti vuokratun kenttäalu-
een 4 286 m²:n mukaan. Kulosaaren kenttä Oy:n ylläpitoalueen suu-
ruudeksi jää 2 075 m², jolloin vuokra-alue kokonaisuudessaan on 6 361 
m².

Toimivalta
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Vuokrasopimukseen tehtävä muutos on merkitykseltään vähäinen ja 
laadultaan tekninen, joten kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta voi päättää 
muutoksesta. Asia olisi muutoin toimivaltaoikeutuksien perusteella viety 
kaupunginhallituksen käsittelyyn, sillä vuokra-aikaa on jäljellä yli 10 
vuotta. Hallintosäännön 10 luvussa, 1 § on määritelty: "Ellei toimivallas-
ta ole muutoin säädetty tai määrätty, toimialalautakunta omalla toimia-
lallaan päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viran-
omainen päättää hallintaoikeutensa puitteissa maa-alueiden, tilojen ja 
laitteiden vuokralle antamisesta sekä muusta käyttöön luovuttamisesta 
kerrallaan enintään 10 vuoden ajaksi samoin kuin toistaiseksi, jos vuok-
rasuhde on sovittu päättyväksi enintään kuuden kuukauden kuluttua ir-
tisanomisesta."

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi

Liitteet

1 Vuokrasopimus_Kulosaaren_kenttä Oy
2 Kulosaarenkenttä_kartta 2020

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Kulosaaren kenttä Oy Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunta
Liite 1
Liite 2

Tiedoksi

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Kaupunkiympäristön toimiala
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155 ja 
156 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 157 ja 158 §:t.

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen 
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon 
määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymis-
tä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan 
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän 
kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on 
nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen 
päivän kuluttua viestin lähettämisestä.
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Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaati-
musajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, 
joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä 
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin  kaupungin 
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyt-
tää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 oikaisuvaatimuksen tekijä
 millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään 

vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.
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Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Nasima Razmyar
puheenjohtaja
145 - 146 §, 148 - 158 §

Arja Karhuvaara
puheenjohtaja
147 §

Miska Nera
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Pauliina Saares Mika Ebeling

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 30.09.2020.


