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Kokousaika 06.10.2020 16:15 - 18:48

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

Läsnä

Jäsenet

Razmyar, Nasima apulaispormestari
Borgarsdóttir Sandelin, Silja 
(etänä)
Ebeling, Mika (etänä)
Laaksonen, Heimo (etänä)
Meri, Otto (etänä) poistui 18:19, läsnä 159 - 165 § ja 

osan 166 §
Muttilainen, Sami
Peltokorpi, Terhi (etänä)
Saares, Pauliina (etänä)
Sydänmaa, Johanna (etänä)
Toivonen, Niilo (etänä)
Varjokari, Laura
Dufva, Veli-Pekka (etänä) varajäsen
Nuorteva, Johanna (etänä) varajäsen

Muut

Laitio, Tommi (etänä) kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajoh-
taja

Laine-Hendolin, Kirsti (etänä) hallintojohtaja
Loikkanen, Tarja liikuntajohtaja
Männistö, Mari (etänä) kulttuurijohtaja

poistui 17:35, poissa: 165 - 168 §
Vatka, Mikko (etänä) nuorisoasiainjohtaja
Vänttinen, Katri (etänä) kirjastopalvelujen johtaja
Eranka, Essi (etänä) viestintä- ja markkinointipäällikkö

tiedottaja
Nera, Miska hallintoasiantuntija
Palamaa, Pirjo hallintosihteeri

tekninen avustaja
Vu, Jenny nuorisoneuvoston edustaja
Korell, Taina (etänä) yksikön päällikkö

asiantuntija
saapui 16:57, poistui 17:15, saapui 
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17:38, poistui 18:40, läsnä: 161 ja 
166 §

Kunnas, Veikko (etänä) kulttuurin edistämisen päällikkö
asiantuntija
saapui 16:57, poistui 17:15, läsnä 
161 §

Toivonen, Markku (etänä) kumppanuuspäällikkö
asiantuntija
saapui 16:57, poistui 17:15, läsnä 
161 §

Puheenjohtaja

Nasima Razmyar apulaispormestari
159 - 168 §

Esittelijät

Tommi Laitio kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajoh-
taja
159 - 161 §

Kirsti Laine-Hendolin hallintojohtaja
162 - 163 §

Tarja Loikkanen liikuntajohtaja
164 - 168 §

Pöytäkirjanpitäjä

Miska Nera hallintoasiantuntija
159 - 168 §
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§ Asia

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

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

161 Asia/3 Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan harrastus/liikkuminen -avustusten 
myöntäminen kaudelle 1.11.2020–31.12.2021

162 Asia/4 Toimivallan siirtäminen valtionperintöasiassa

163 Asia/5 Toimivallan siirtäminen liikuntajohtajalle optiokausien käyttämisestä 
lautakunnan hankintapäätösten osalta

164 Asia/6 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Alviina Alametsän ym. valtuustoaloitteesta uimalaitureiden 
lisäämiseksi Helsinkiin

165 Asia/7 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Arja Karhuvaaran toivomusponnesta Hakaniemestä muual-
le kaupunkiin suuntautuvan veneliikenteen lisäämisestä

166 Asia/8 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Johanna Nuortevan valtuustoaloitteesta koskien tekonur-
mikenttien varaamisesta muille tahoille kuin urheiluseuroille

167 Asia/9 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle-
valtuutettu Ville Jalovaaran valtuustoaloitteesta koskien koripalloken-
tän rakentamiseksi Vuosaareen

168 Asia/10 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esitys kaupunginhallitukselle alu-
een varaamiseksi Kiinteistö Oy Namika Areenalle liikuntahallin suun-
nittelua varten Pakilasta
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§ 159
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 
Terhi Peltokorpi ja Otto Meri sekä varatarkastajiksi jäsenet Heimo 
Laaksonen ja Pauliina Saares.

Käsittely

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta valitsi puheenjohtajan ehdotuksesta 
yksimielisesti pöytäkirjan varatarkastajaksi Arja Karhuvaaran sijasta 
Heimo Laaksosen ja Jussi Chydeniuksen sijasta Pauliina Saareksen.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa kokouksen laillisesti koolle 
kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajiksi jäse-
net Terhi Peltokorpi ja Otto Meri sekä varatarkastajiksi jäsenet Arja 
Karhuvaara ja Jussi Chydenius.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 160
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan päätösten seuraaminen

Päätös

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

Toimialajohtaja

25.9.2020, 53 §
Rahoituksen hakeminen Erasmus+ ohjelmalta hankkeeseen "Learning 
Communities for Digital Youth Work"

25.9.2020, 54 §
Täydennys kulttuurin ja vapaa-ajan hinnaston ohjatun liikunnan hintoi-
hin vuodelle 2020

25.9.2020, 55 §
Erasmus+ -rahoituksen hakeminen Ungmennaráð - Flæði, gæði, fléttur 
í Finnlandi hankkeelle

29.9.2020, 56 §
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan ja Lahti Region Oy:n välisen sopi-
muksen kustannukset koskien urheilun ja liikunnan suurtapahtumien 
kansallista hanketta 2020 – 2022

Hallintojohtaja

18.9.2020, 16 §
Lisäavustuksen hakeminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolta nuori-
sopalvelukokonaisuuden etsivään nuorisotyöhön

29.9.2020, 17 §
Työelämän kehittämisrahan hakeminen Kevalta toimialan  hallinnon 
Digiperehdytysmalli ja sisällöntuotannon osaaminen -hankkeelle

1.10.2020, 18 §
Valtionavustuksen hakeminen valtiovarainministeriöltä Helsingin,
Espoon ja Vantaan Digitaalinen kulttuuriperintöalusta -
yhteistyöhankkeelle

Kulttuuripalvelukokonaisuus

Taidemuseon johtaja

25.9.2020, 46 §
Taidemuseon prosenttirahahankinta, Pihlajiston ala-aste, luonnostilaus
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25.9.2020, 47 §
Taidemuseon prosenttirahahankinta, Pihlajiston ala-aste, tilauspäätös

Liikuntapalvelukokonaisuus

Liikuntapaikkapäällikkö

30.9.2020, 34 §
Kivitorpan kentän yhteydessä olevan huoltorakennuksen vuokramainen 
Helsingin Ranskalais-Suomalaiselle koululle

Liikuntapalvelupäällikkö

21.9.2020, 19 §
Tapahtumayhteistyösopimus, Urheilugaala 2021

Ulkoilupalvelupäällikkö

21.9.2020, 53 §
Rastilan talviuintipaikan vuokraus Helsingin Latu ry:lle

21.9.2020, 54 §
Marjaniemen uimarannan talviuintipaikan vuokraus Meriuimarit ry:lle

22.9.2020, 55 §
Tuorinniemenpuiston talviuintipaikan vuokraus Herttoniemi-Seura ry:lle

25.9.2020, 56 §
Munkkiniemen talviuintipaikan vuokraus Munkkiniemen Avantouimarit 
ry:lle

2.10.2020, 57 §
Uunisaaren talviuintipaikan vuokraus Uunisaaren Talviuintiseura ry:lle

Nuorisopalvelukokonaisuus

Nuorisoasiainjohtaja

24.9.2020, 8 §
Varastotilan tilapäinen vuokraus kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan nuo-
risopalvelukokonaisuuden käyttöön, Hietaniemenkatu 9

Kumppanuuspäällikkö

22.9.2020, 32 §
SDPL:n Helsingin ja Uudenmaan piirijärjestö ry:n kuljetusavustusha-
kemuksia vuodelle 2020
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22.9.2020, 33 §
Helsingin Nuoret Kotkat Piirijärjestö ry:n kuljetusavustuspäätöksen 
muuttaminen

22.9.2020, 34 §
Stadin Nuorisoseurat ry:n kuljetusavustushakemus vuodelle 2020

29.9.2020, 35 §
Kuurojen liitto ry:n projektiavustushakemus vuodelle 2020

Kulttuuri- ja kirjastojaosto

29.9.2020, § 20
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytä-
kirjan tarkastajien valinta

29.9.2020, § 21
Erityisavustus painotetun musiikinopetuksen kerhotoiminnan tuottami-
seen 2021 - 2023

29.9.2020, § 22
Taide- ja kulttuuriavustukset 2020, kulttuuri- ja kirjastojaoston 5. jako

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

Lisätiedot
Pirjo Palamaa, hallintosihteeri, puhelin: 310 87764

pirjo.palamaa(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 161
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan harrastus/liikkuminen -
avustusten myöntäminen kaudelle 1.11.2020–31.12.2021

HEL 2018-001341 T 02 02 02

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti

1. myöntää harrastus/liikkuminen -avustuksia 900 000 euroa seuraa-
vasti: 

Hakija/ Hanke Edellinen 
avustus, 
euroa

Hakee, 
euroa

Avustus, 
euroa

Barreto Helsinki ry/ Lähiökoutsi 105 000 185 553 105 000
HELride Collective ry/ Skeittikontti 50 000 130 000 80 000
Helsingin Jalkapalloklubi ry/ Klubi-
pallo

54 000 77 000 54 000

Intomieliset ry / Break the Fight 125 000 220 000 125 000
Kuntoutussäätiö/ Liike jatkuu - tieto 
tukee (Liito)

145 000 147 690 145 000

Oranssi ry/ FunNet 40 000 50 000 50 000
Pro Lapinlahti Mielenterveysseura 
ry/ Lapinlahden lähteen kaupunki-
luontokeskus

59 000 84 000 59 000

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry/ 
SATAKOLKYT-130 KM puhdasta 
liikkumisen iloa

85 000 156 000 85 000

Wikimedia Suomi ry/ Helsinki Rep-
hotography

47 000 60 700 47 000

Voimauttavan taiteen äärellä ry/ 
Starttimylly

150 000 225 000 150 000

Yhteensä   900 000

2. antaa kaikille kymmenelle hankkeelle oikeuden käyttää vuosien 
2019–2020 avustuksen käyttämättä jäänyt osuus 31.5.2022 mennessä.

3. todeta, että jokaisen hankkeen pitää selvittää avustuksen käyttö 
31.5.2022 mennessä, johon mennessä pitää myös toimittaa vahvistettu 
tilinpäätös vuoden 2020 ja 2021 osalta. Hankkeilla tulee olla erillinen 
kustannuspaikka tämän projektin seuraamiseksi. Lisäksi jokaisen 
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hankkeen tulee osallistua arviointiprosessiin erikseen sovittavalla taval-
la.

Avustus maksetaan yhdessä erässä vuoden 2020 määrärahoista. 
Avustus myönnetään kumppanuushankkeelle, joten niistä ei kuitata 
kaupungin perimiskelpoisia saatavia.

Avustusta saavan on noudatettava kaupungin avustusten myöntämi-
sessä noudatettavia yleisohjeita:

https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginhallitus/Suomi/Paatos/20
19/Keha_2019-10-28_Khs_39_Pk/1A0EA4BD-F7C5-C3CD-94F1-
6E2177700000/Liite.pdf

Käsittely

Asian aikana kuultavana olivat kulttuurin edistämisen päällikkö Veikko 
Kunnas, kumppanuuspäällikkö Markku Toivonen ja yksikön päällikkö 
Taina Korell. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokoukses-
ta.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Markku Toivonen, kumppanuuspäällikkö, puhelin: 310 89053

markku.toivonen(a)hel.fi
Taina Korell, yksikön päällikkö, puhelin: 310 38038

taina.korell(a)hel.fi
Veikko Kunnas, kulttuurin edistämisen päällikkö, puhelin: 310 37002

veikko.kunnas(a)hel.fi

Liitteet

1 Harrastushaku - hankkeiden tunnusluvut ja mittarit 2020-2021

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakijat Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginhallitus/Suomi/Paatos/2019/Keha_2019-10-28_Khs_39_Pk/1A0EA4BD-F7C5-C3CD-94F1-6E2177700000/Liite.pdf
https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginhallitus/Suomi/Paatos/2019/Keha_2019-10-28_Khs_39_Pk/1A0EA4BD-F7C5-C3CD-94F1-6E2177700000/Liite.pdf
https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginhallitus/Suomi/Paatos/2019/Keha_2019-10-28_Khs_39_Pk/1A0EA4BD-F7C5-C3CD-94F1-6E2177700000/Liite.pdf
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Esittelijän perustelut

Kymmenen hanketta sai lokakuussa 2018 kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnalta avustuksen, jonka tarkoituksena on toteuttaa Helsin-
gin kaupungin strategian tavoitteita liikkumisen lisäämiseksi ja lasten ja 
nuorten matalan kynnyksen harrastustoiminnan edistämiseksi uuden-
laisten toimintatapojen ja yhteistyömuotojen avulla liikunta-, kulttuuri- ja 
nuorisotoiminnan yhteishankkeina, joiden rahoitusta voidaan jatkaa eril-
lispäätöksillä vuosina 2019 ja 2020 talousarvion määrärahojen puitteis-
sa. (Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 13.2.2018, § 29 ja 30.10.2018, § 
205 ja 8.10.2019, §164).

Toimintakaudelle 1.11.2020–31.12.2021 on kulttuurin ja vapaa-ajan 
lautakunnan avustuksiin varattu 900 000 euroa hankkeiden tukemi-
seen. Kolmivuotiskauden viimeinen haku päättyi 16.8.2020 ja määräai-
kaan mennessä kaikki hankkeet toimittivat hakemuksen ja tarvittavat 
liitteet.

Hakijoiden hakemusten, liitemateriaalien ja muun yhteydenpidon kautta 
voidaan todeta, että hankkeet ovat edenneet pääosin suunnitelmalli-
sesti. Koronan vuoksi osa hankkeista on joutunut muuttamaan suunni-
telmiaan mm. toimitilojen sulkeuduttua ja siirtämään toimintoja etätoi-
minnoiksi. Osa hankkeista on tuonut esiin myös koronasta johtuvan toi-
veen, että kuluvan vuoden käyttämättä jääneen avustuksen voisi siirtää 
käytettäväksi kauden 2022 kevääseen.

Hankehakemuksista selviää, että elokuun loppuun mennessä osallistu-
jien määrä kaikissa hankkeissa edellisellä kaudella on ollut noin 
25 500, joista uusia osallistujia on ollut reilu 7 500.

Hankeavustukset ovat kehittämisavustuksia, joiden tarkoitus on edistää 
liikkumista ja arkiaktiivisuutta kaikenikäisille erityisesti niissä ryhmissä, 
jotka hyötyvät liikkumisesta terveytensä kannalta eniten tai / sekä las-
ten ja nuorten matalan kynnyksen harrastustoimintaa ja tavoitetaan nii-
tä lapsia ja nuoria, joille ei ole vielä harrastusta. Haun yhteydessä on 
korostettu sitä, että hankkeiden kannattaa rohkeasti kokeilla uusia mal-
leja kohderyhmien saavuttamiseen ja uusien osallistujien saavuttami-
seen. Kaupungin tavoitteena on ensi vuoden aikana kerätä hankkeilta 
mahdollisimman paljon oppia ja kokemuksia jaettavaksi edelleen niin 
muille kansalaisjärjestöille kuin kaupungille liikkumisen ja harrastami-
sen edistämiseksi. Tavoitteena on myös kerätä tietoa epäonnistumisis-
ta, jotka edesauttavat muita toimijoita toimintojen suunnittelussa ja 
viestimisessä.

Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluiden yhteisen arviointiryhmän mu-
kaan hankkeiden avustamista jatketaan edelliskauden avustusmäärällä 
kuitenkin niin, että HELride Collective ry:n avustusta korotetaan 30 000 
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eurolla (uusi skeittikontti Kontulaan) ja Oranssi ry:n Funnet -hankkeen 
avustusta korotetaan 10 000 eurolla (osallistujamäärän nousu, toisen 
rahoituksen pienentyminen).

Hankkeilla on suunnitelmia siitä, miten niiden toimintaa jatkuu viimeisen 
hankekauden jälkeen. Joissain hankkeissa on kehitetty toimintamalli tai 
vastaava, joka on sen päätyttyä eri toimijoiden hyödynnettävissä. Li-
säksi hankkeilla on muun muassa suunnitelmia uuden rahoituksen 
hankkimiseksi sekä suunnitelmia toiminnan siirtämisestä toisen tahon 
järjestettäväksi.

Hankkeiden kuvaus ja arviointi

Barreto Helsinki ry / Lähiökoutsi

Lähiökoutsi-hanke on Barreto Helsinki ry:n, HNMKY ry:n ja Helsinki 
Human Rights 09 ry:n yhteishanke. Tavoite on liikuttaa 7–12-vuotiaita 
alakouluikäisiä sekä 13–15-vuotiaita lapsia ja nuoria heidän lähiympä-
ristössään kouluissa, kerhoissa ja tapahtumissa Koillis-Helsingissä. 
Hankkeessa myös koulutetaan nuoria 16–29-vuotiaita toimimaan ver-
taisohjaajina lapsille ja nuorille.

Hankkeessa tapahtui painopisteen muutos toisen toimintavuoden aika-
na. Lähiökoutsi-toiminnassa on ollut haasteita. Vertaisohjaajia on Lä-
hiökoutsi-toimintaan on löytynyt enemmän omista verkostoista kuin op-
pilaitoksista. Vertaisohjaajakoulutuksena on järjestetty Kerhon ohjaajan 
ABC-koulutusta. Lähiökoutsi-kurssilla keskitytään Elämäntaitoja liikun-
nan avulla-konseptin soveltamiseen suunnittelussa ja toteutuksessa. 
ELA-oppitunnit perustuvat ns. Hellisonin malliin, jossa pyritään paran-
tamaan positiivista vuorovaikutusta sekä itsenäistä työskentelyä liikun-
tatunneilla edistämällä nuorten vastuuntuntoisuutta. ELA-mallia on to-
teutettu oppituntien lisäksi välituntiliikunnassa ja koulun jälkeen tapah-
tuvassa kerhotoiminnassa.

Lähiökoutsi-hanke on verkostoitunut Koillis-Helsingin alueen muiden 
toimijoiden kanssa (mm. alueen nuorisotyöntekijät). Hanke tekee yh-
teistyötä Malmitiimin kanssa. Malmitiimiin kuuluu tällä hetkellä Me-
koulu, Kirkon nuorisotyö, Malmin nuorisotalo, Koillisluotsi, Malmin pe-
ruskoulun edustaja, Nyt-liikunta/Fun Action ja Pulssi. Vuoden 2020 
syksyn aikana tavoitteena on löytää yhteistyökumppaniksi ammattikor-
keakoulu, jonka sosionomeille voidaan tarjota ELA-kerhonohjaajan 
kurssia valinnaisaineena. Korona vaikutti suuresti hankkeen toimintaan 
kevään 2020 ajaksi. Keväällä koronan aiheuttamassa poikkeustilan-
teessa hankkeessa keskityttiin kesän ja leiritoiminnan suunnitteluun 
sekä työstettiin koulutusmateriaalia uusille ohjaajille.

Avustus pidetään ennallaan.
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HELride Collective ry/ Skeittikontti

Skettikontin tavoitteena on toimia kesällä skeittiparkin tukikohtana. 
Säännöllisten skeittikoulujen ja skeittileirien lisäksi harrastusta voi ko-
keilla joustavasti myös lainaamalla kontista skeittilautaa. Lisäksi hank-
keessa toteutetaan erilaisia työpajoja ja tapahtumia.

Kesällä 2020 Eläintarhan skeittikontilla järjestettiin monenlaista toimin-
taa. Osallistujien palaute toiminnasta on ollut positiivista. Neljälle skeit-
tileirille osallistui yhteensä 48 nuorta ja skeittikouluihin 500 nuorta. 
Skeittilautoja lainattiin kesän aikana 250 kertaa. Yhteensä kävijöitä 
kontilla oli kesän aikana yli 5 000. Skeittikoulut ja leirit olivat täynnä, ei-
vätkä kaikki halukkaat mahtuneet osallistumaan. Tapahtumia järjestet-
tiin suunniteltua vähemmän koronan vuoksi, mutta kaksipäiväinen 
skeittikontin kesän päätöstapahtuma saatiin silti onnistuneesti pidettyä. 
Skeittikontti on päivittäistoiminnan lisäksi toiminut alustana muille yh-
distyksille ja nuorten ryhmille, jotka ovat järjestäneet kontilla esimerkiksi 
työpajoja. Skeittikontti herätti edelleen paljon kiinnostusta, jonka seu-
rauksena skeittikonttitoimintaa on Helsingin mallin mukaisesti viety 
myös muihin Suomen kaupunkeihin.

Seuraavalla kaudella hankkeella on tarkoitus avata Eläintarhan kontin 
lisäksi toinen skeittikontti Itä-Helsinkiin Kontulan skeittiparkille. Laajen-
nussuunnitelman taustalla on toiminnan voimakkaasti kasvanut kysyn-
tä. Hanke jatkaa molemmilla konteilla skeittikouluja, skeittileirejä ja lau-
tojen lainaamista. Hankkeen tarkoitus on myös lisätä työpajatoimintaa 
ja jatkaa tapahtumien järjestämistä. Uudeksi toiminnaksi on suunniteltu 
kahvilatoimintaa ja skeittitarvikkeiden myyntiä.

Avustusta korotetaan 30 000 eurolla.

Helsingin Jalkapalloklubi ry / Klubipallo

Hankkeen ideana on tarjota 16–20-vuotiaille ammattikouluissa opiske-
leville nuorille säännöllistä matalan kynnyksen jalkapallotoimintaa suo-
raan koulupäivän jälkeen. Toimintaa toteutetaan tiiviisti yhteistyössä 
ammattiopistojen kanssa.

Koulupäivän jälkeen oppilaitoksen liikuntasalissa tapahtuva jalkapal-
lo/futsal- sekä sulkapallotoiminta mahdollistavat helpon osallistumisen 
nuorille opiskelijoille toistuvaan ja ohjattuun matalan kynnyksen liikun-
taan. Hankkeessa on osana sen toimintaa järjestetty myös oppilaitoslii-
ga turnauksineen ja loppuotteluineen.

Hankkeeseen on liittynyt kiinteä yhteistyö oppilaitosten kanssa myös 
koulupäivän jälkeisen liikunnan opinnollistamisen osalta. Oppilaitoksis-
ta saadun palautteen mukaan yhteistyö urheiluseuran kanssa on nähty 
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yhteisöllisyyttä ja yhteistyötä lisääväksi sekä mahdollisuudeksi yhdistää 
liikuntaharrastus kouluympäristöön. Se, että urheiluseura jalkautuu 
kouluympäristöön on jopa tuonut joillekin opiskelijoille motivaatiota tulla 
kouluun.

Klubipallon viikottaisissa ryhmissä toteutui lukuvuonna 2019–2020 yh-
teensä 5 400 henkilöliikuntatuntia. Tänä syksynä oppilaitosliigan alku-
lohko-pelien on suunniteltu käynnistyvän marras-joulukuussa. Korona 
keskeytti toiminnan Klubipallo-hankkeessa kokonaan huhti-kesäkuun 
2020 ajaksi. Avustus, joka jäi käyttämättä koronan takia on suunniteltu 
käytettävä keväälle 2022, jotta hankkeessa suunniteltu toiminta saatai-
siin kokonaisuudessaan vietyä läpi lukukauden 2021–2022 osalta.

Avustus pidetään ennallaan.

Intomieliset ry / Break the Fight

Intomieliset ry:n Break the Fight –hankkeen avulla järjestetään nuorille 
monipuolista harrastustoimintaa hip-hop-kulttuurin keinoin. Hanke lisää 
nuorten harrastamista erilaisten työpajamuotojen avulla.

Toiminnassa pyritään nuorten osallisuuden vahvistamiseen taidelähtöi-
sin keinoin. Hankkeen kohderyhmänä ovat 5.–7.-luokkalaiset lapset ja 
nuoret Itä-Helsingissä. Yhteistyötahoja 2019–2020 ovat mm. Vesalan 
koulu, Vuoniityn ja Itäkeskuksen peruskoulut, Helsingin kaupungin nuo-
risotyö, Itäkeskuksen Kipinä, Kallahden ja Myllypuron nutat sekä Ope-
raatio Pulssi.

Työpajaperiodit katkesivat koronaepidemian alettua heti 16.3.2020 al-
kaen. Nuorten tavoittaminen uudestaan verkkopajoihin ei ollut itsestään 
selvää, vaan heidät piti tavoittaa uudelleen uudessa toimintaympäris-
tössä. Työpajojen jatkuminen digitaalisesti on ollut erittäin keskeistä ja 
toiminut keväällä myös vertaistukena kriisin käsittelyssä. Nuoret ovat 
kertoneet ohjaajille asioita, joita eivät ole esimerkiksi opettajilleen ker-
toneet. Ohjaajat ovat ottaneet tilanteen huomioon myös opettamisessa, 
nuoret ovat päässeet käsittelemään kriisiä taiteen keinoin. Kuitenkin 
nuoret kaipaavat fyysistä läsnäoloa harrastuksissaan, eikä verkon yli 
toteutettava toiminta voi korvata kaikkia niitä ulottuvuuksia, joita sa-
massa paikassa yhdessä toimiminen mahdollistaa.

Kolmantena hankevuonna jatketaan hankesuunnitelman mukaisesti 
koulu- ja nutapajojen toteuttamista ja hankkeen muita toimintoja. Lisäk-
si aiotaan rakentaa sähköinen BTF-palvelualusta, jolla BTF- kulttuuri-
palvelutuotetta (esim. koulutuspaketit, digitaalinen käsikirja sekä työka-
lupakki) voidaan markkinoida ja tarjota asiakkaille (kunnat, koulut, yri-
tykset ja yhteisöt). Lisäksi aloitetaan kisällitoiminta, jolla työllistetään 4–
6 nuorta. Kisällit haetaan avoimen haun kautta. Lisäksi kehitetään 
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kumppanuustoimintaa eri toimijoiden kanssa sekä toteutetaan seuran-
ta- ja arviointitutkimus.

Avustus pidetään ennallaan.

Kuntoutussäätiö / Liike jatkuu - tieto tukee (Liito)

LIITO-hanke on Kuntoutussäätiön, Helsingin seudun erilaiset oppijat 
ry:n ja Helsingin Autismi- ja Aspergeryhdistys ry:n yhteistyöhake, jolla 
pyritään edistämään uusien kumppanuuksien, verkostoitumisen ja kou-
lutuksen avulla vaikeasti tavoitettavan ja kiinnittyvän kohderyhmän liik-
kumista ja harrastamista.

Hanke on lisännyt kohderyhmän liikuntaa tarjoamalla henkilökohtaista 
tukea lapsille ja nuorille sekä lapsilleen harrastuksia etsiville vanhem-
mille. Se on tarjonnut maksuttomia ryhmämuotoisia lajikokeiluja erityis-
kohderyhmänsä 15–29-vuotiaille nuorille. Tavoittavuuden kannalta on 
ratkaisevaa, ettei keskitytä vain niihin lapsiin ja nuoriin, joilla on run-
saasti haasteita. Hanke myös kouluttaa seuroja ja harrastustoimijoita 
kohtaamaan erityisen tuen tarpeessa olevia lapsia ja nuoria. Keskeistä 
on muille järjestöille ja yhteisöille tarjottavat koulutukset liittyen ADHD-, 
autismin kirjon ja oppimisvaikeuksissa olevien lasten ja nuorten koh-
taamiseen ja tukemiseen harrastuksissa. Valmentajat ja ohjaajat osal-
listuvat hankkeen tarjoamiin koulutuksiin.

Koulutuksia on järjestetty ja järjestetään kaikille avoimina sekä koh-
dennettuina tilauskoulutuksina. Koulutusten mallintamisessa hyödynne-
tään opinnäytetyö-yhteistyötä. Ensimmäinen valmentajille suunnattu 
koulutusvideo valmistuu marraskuussa 2020. Korona ei keväällä 2020 
pysäyttänyt kokonaan toimintaa, vaan Zoomin kautta pystyttiin järjes-
tämään mm. ohjattuja LIVE-jumppia. Toiminta on muutenkin vahvasti 
digitaalisella pohjalla, joten toimintaa on jatkossakin mahdollista järjes-
tää jatkossakin poikkeusolosuhteissa.

Yhteistyön lisääminen ja kehittäminen järjestöjen, seurojen ja kaupun-
gin, mm. liikuntapalveluiden sekä kasvatuksen ja koulutuksen erityiso-
petuksen toimijoiden kanssa on tavoite jatkossakin. Hanke on toiminut 
aktiivisesti mm. EasySport-, Fun Action- ja NYT-liikunnan kanssa ja 
osallistunut mm. talvilomaviikon tapahtumiin. Kolme tapahtumakonsep-
tia (Toimintatiistai, Unelmien harrastuspuu ja Liito-muistipeli) jatkavat 
toimintaansa. Yhteistyön jatkamisella seurojen, kaupungin, koulujen ja 
vanhempien kanssa pyritään saavuttamaan paremmat edellytykset 
ADHD-, autismin kirjon ja oppimisvaikeuksissa olevien lasten ja nuor-
ten kanssa toimimiseen. Tavoitteena on, että tietoa viedään eteenpäin 
kyseisten tahojen toimesta jatkossa.

Avustus pidetään ennallaan.
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Oranssi ry / FunNet

Hankkeen tavoitteena on edistää 13–28-vuotiaiden nuorten liikunnallis-
ta ja kulttuurista harrastamista. Hanke tarjoaa sellaisille cis-tytöille, -
naisille ja sukupuolivähemmistöjen nuorille harrastuksia ja liikuntaa, 
joille se on ollut syrjinnän pelon ja taloudellisen tilanteen takia aiemmin 
vaikeaa tai mahdotonta.

Kahdella ensimmäisellä kaudella hankkeessa on toteutettu 10 eri har-
rastuksen ryhmiä. Ryhmien lisäksi hanke tukee nuoria myös omaehtoi-
sen harrastamisen pariin.

Hankkeen osallistujamäärät ovat kasvaneet merkittävästi ensimmäises-
tä kevätkaudesta 2019. Syksyllä 2019 ilmoittautumisia ryhmiin oli 102. 
Kevään 2020 ryhmät täyttyivät, kun ilmoittautumisia tuli 11 harrastus-
ryhmään yhteensä 160. Koronan vuoksi osa ryhmien kerroista järjestet-
tiin etänä, jonka lisäksi joidenkin ryhmien kerrat siirrettiin myöhemmäksi 
keväälle ja kesälle. Harrastuksia järjestämässä on ollut tähän mennes-
sä 9 yhteistyökumppania, joiden lisäksi hanke on tehnyt yhteistyötä 
nuorisopalveluiden kanssa. Hanke kerää jatkuvasti palautetta osallistu-
jilta. Palautteen perusteella hanke on onnistunut tavoitteessaan turval-
lisesta ja sukupuolisensitiivisestä harrastamisesta. Hanke on myös jär-
jestänyt harrastusten ohjaajille koulutuksia. Omaehtoiseen harrastami-
seen kannustamisen tuloksena hankkeessa on syntynyt edellisenä 
kautena esimerkiksi itsenäinen räppiryhmä. Hankkeella on nuorisoalan 
ammattilaisista ja yhteistyökumppaneista koottu ohjausryhmä.

Seuraavalla kaudella hankkeen tavoitteena on julkaista opas sukupuo-
lisensitiiviseen ja turvalliseen harrastamiseen. Opasta varten on kerätty 
tietoa erilaisin tavoin koko hankkeen ajan. Hanke myös järjestää op-
paaseen liittyen harrastus- ja nuorisotoimijoille koulutuksia syksyllä 
2021. Oppaan ja koulutusten tavoitteen on edistää turvallista ja suku-
puolisensitiivistä harrastamista laajemminkin, mikä mahdollistaisi uu-
sien nuorten harrastamista eri toimijoiden parissa tulevaisuudessa. 
Hanke jatkaa harrastusryhmien järjestämistä syksyllä 2020 ja vuonna 
2021, sekä tukee omaehtoista harrastamista. Marraskuussa 2021 tar-
koituksena on järjestää hankkeen loppuseminaari. Hanke on toiminut 
tähän mennessä kaupungin avustuksen lisäksi Uudenmaan Aluehallin-
toviraston avustuksen varassa, jonka taso laski huomattavasti vuodelle 
2020. Samaan aikaan toimintaan osallistuvien määrä on huomattavasti 
kasvanut, minkä lisäksi osallistujien palautteen perusteella hanke on 
onnistunut tavoitteissaan.

Avustusta korotetaan 10 000 eurolla.

Pro Lapinlahti Mielenterveysseura ry / Lapinlahden lähteen kaupunkiluontokeskus
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Lapinlahden entisen sairaalan tiloihin perustettiin kaupunkiluonnon info- 
ja toimintakeskus, joka tarjoaa Lapinlahden kävijöille ja kohderyhmille 
paikkalähtöisesti luontoon liittyvää toimintaa, ideoita ja inspiraatiota.

Kahdessa vuodessa toiminta on lanseerattu kiinteäksi osaksi toiminto-
jamme yhteistyössä Lapinlahden Kulttuuritoimen kanssa. Hanke vah-
vistaa kestävää kaupunkikulttuuria lisäämällä osaamista ja keinoja elää 
ekologista kaupunkielämää tarjoamalla yhteisöllisiä kokemuksia ryh-
missä luontoharrastusten parissa (mm. luonnonmukainen kaupunkivil-
jely, lähiruoka ja luonnonantimet, kierrätys, kalastus, melonta, lintujen 
bongaus, villivihannesretket jne.). Myös taide, musiikki sekä luontolii-
kunta ovat olleet mukana luontosuhteen tutkailun ja edistämisen mene-
telminä.

Kaupunkiluontokeskus on lisännyt toimintaan osallistuvien hyvinvointia 
tukevia luontokontakteja ja luonnonmukaisen elämäntavan juurtumista 
ja tarjonnut matalan kynnyksen osallistumismahdollisuuksia erilaisiin 
liikunta- ja harrastusmahdollisuuksiin. Hanke on lisännyt osaamista ja 
keinoja elää ekologista kaupunkielämää ja tarjonnut yhteisöllisiä koke-
muksia. Taide, musiikki sekä luontoliikunta ovat olleet vahvasti mukana 
toiminnassa tutkailun ja edistämisen menetelminä.

Kolmannen toimintavuoden tavoitteena on pysyvä, juurtunut toiminta-
malli. Nykyisen toimintakonseptin lisäksi haluamme kehittää toimintaa. 
Toiminnan kehittämiseen sisältää aukioloaikojen laajentamisen nykyi-
sestä kolmesta päivästä viiteen päivään/viikko, yhteisöviljelmän laajen-
tamiseen (Puutarhaperhekerho), tavaranvaihtopisteet (joihin sisältyy 
neuvonta hiilijalanjäljen pienentämiseksi), aktiviteettien lisääminen 
(esim. puistojumppia, kalastusta, melontaa ja erätaitoja) sekä ympäris-
tötaidekurssien lisääminen. Lisäksi tavoitteena on näkyvyyden lisäämi-
nen markkinointia tehostamalla ja selkeyttämällä.

Avustus pidetään ennallaan.

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry / Satakolkyt – 130 KM puhdasta liikkumisen iloa

Toimijoiden yhteishankkeen kautta koko Helsingin rantaviiva siivotaan 
päästä päähän hauskalla, yhteisöllisellä ja liikkumiseen kannustavalla 
tavalla. Tavoitteena on liikuttaa kaupunkilaisia, kasvattaa tietoisuutta 
Itämeren tilasta ja parantaa rantaympäristön tilaa.

Toiminta toteutetaan karttasovelluksen, ohjattujen retkien ja tapahtu-
mien kautta. Sovellus ja kirjastoista lainattavat siivousvälineet mahdol-
listavat ohjattujen retkien lisäksi omaehtoisen siivoamisen.

Rantaviivaa siivosivat edellisellä kaudella koululaiset, lapsiperheet sekä 
omaehtoiset eri-ikäisten kaupunkilaisten ryhmät. Laajaan yhteistyöver-
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kostoon tuli kauden aikana mukaan uusia toimijoita. Kumppanuudet 
ovat hyödyttäneet hanketta monin tavoin, joista esimerkkeinä yhteistyö 
viestinnässä ja tapahtumissa. Helsingin kaupungin organisaatiosta 
hankkeessa mukana ovat olleet kulttuurin ja vapaa-ajan sekä kaupun-
kiympäristön toimialat. Hankkeella on aktiivisesti toimiva ohjausryhmä. 
Koronan vuoksi osa kevään ohjautuista retkistä peruuntui, mutta 
omaehtoinen rantojen siivoaminen jatkui koko kevään. Rantaa oli 
12.8.2020 mennessä siivottu yhteensä jo 104 kilometriä. Hanke on on-
nistunut tavoitteissaan liikuttaa kaupunkilaisia ja lisätä tietoisuutta Itä-
meren rantojen tilanteesta. 130hanke sai marraskuussa 2019 Kansan-
valistusseuran Sivistyspalkinnon.

Seuraavalla kaudella hankkeen tavoitteena on vakiinnuttaa toiminta. 
Sovellukselle etsitään hallinnoija, joka jatkaa sen toimintaa hankeen 
päättymisen jälkeen. Myös roskapihtien ja muiden välineiden lainaa-
mismahdollisuutta kirjastoista pyritään jatkamaan hankkeen päätyttyä-
kin. Seuraavalla hankekaudella koululaisten retkiä, omaehtoista sii-
voamista ja tapahtumien järjestämistä jatketaan. Lisäksi vuonna 2021 
järjestään valokuvanäyttely ja hankkeen päätöstapahtuma.

Avustus pidetään ennallaan.

Wikimedia Suomi ry  / Helsinki Rephotography

Wikimedia Suomi ry:n Helsinki Rephotography on valokuvausta ja liik-
kumista yhdistävä hanke, johon liittyy älypuhelimeen ladattava sovel-
lus. Hanke innostaa ja lisää arkiliikkumisen mahdollisuuksia (kohde-
ryhmänä aikuiset) tutustuttaen samalla kaupungin historiaan ja kau-
punkikulttuuriin.

Helsinki rephotography aktivoi ihmisiä liikkumaan syyskuussa Wiki Lo-
ves Monuments -valokuvauskilpailulla. Kilpailu on kansainvälinen ja 
Suomen sarja järjestettiin vuonna 2019 yhdessä Museoviraston ja Va-
lokuvataiteen museon kanssa. Kilpailussa Helsinki Rephotography jär-
jesti valokuvaussarjan, jossa valokuvattiin Finnassa julkaistuja vapaasti 
lisensoituja kuvia uudestaan. Helsingin osalta pyrittiin kuvaamaan uu-
siksi Signe Branderin kuvia. Kilpailussa kuvia saatiin Helsingistä 30 
osanottajalta yhteensä 333 kappaletta.

Lisäksi syksyllä tehtiin yhteensä 12 opastettua valokuvausretkeä. Ret-
kistä yhdeksän oli valokuvakävelytyyppisiä retkiä, jotka rakentuivat alu-
eesta etsittyjen historiallisia valokuvien ympärille. Osallistujia valokuva-
kävelyillä oli 15–40 kussakin. Kolme retkeä keskittyi alueiden dokumen-
tointiin. Näillä retkillä osallistujamäärä oli 4–10 henkilöä.
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Yhdistys järjesti myös kaksi näyttelyä. Toinen näyttelyistä oli Tallinnas-
sa Raadinvankilan valokuvamuseon näyttely ja toinen jälleenvaloku-
vausnäyttely Oodin osallisuustilassa Bryggassa.

Yhdistys aikoo keskittyä alkuvuoteen 2021 asti toimintaan, jota voi teh-
dä joko etänä, itsenäisesti tai oman kotitalouden piirissä olevien ihmis-
ten kanssa. Kolmannen vuoden päämääränä on vakiinnuttaa jälleenva-
lokuvaus Wikimediassa sellaiseksi, että se jatkuu Helsinki rephotog-
raphy hankkeen päättymisen jälkeenkin. Keinona tässä on lisätä pai-
nopistettä sisällöntuottamiseen. Tavoitteena on ympärivuotista toiminta.

Avustus pidetään ennallaan.

Voimauttavan taiteen äärellä ry / Starttimylly

Starttimylly-hanke kokoaa yhteen liikunta-, nuoriso- ja kulttuurialan toi-
mijoita yhteisen toimintamallin äärelle liikkumaan ja harrastamaan mo-
nipuolisesti Myllypuron liikuntamyllyyn ja sen lähialueille. Toimijoiden 
välille luodaan uudenlaisia yhteistyöverkostoja, ja kulttuuria ja liikuntaa 
yhdistäviä ohjelma- ja tapahtumakokonaisuuksia.

Uudet kumppanuudet palvelevat monipuolisesti alueen eri ikäisiä asuk-
kaita ja tarjoavat uusia tuoreita kulmia liikkumiseen sekä erityisesti mo-
tivaation ylläpitämiseen.

Kulttuurimyllyssä tarjottavat toimintaosuudet ovat suunnattuja kohde-
ryhmille, joita lähtökohtaisesti kiinnostaa enemmän taide ja kulttuuri 
kuin urheilu. Yksi hankkeen tärkeistä kohderyhmistä on alueen lapset 
ja nuoret, jotka on tavoitettu koulujen ja päiväkotien kanssa toteutetun 
yhteistyön kautta. Toimintaa on kohdistettu tavoittamaan erityisesti sel-
laisia alueen lapsia ja nuoria, joilla ei ole muuta harrastustoimintaa. Li-
säksi osa harrastustapahtumista on kohdistettu lasten perheille, joita 
houkutellaan liikkumaan ja harrastamaan yhdessä.

Toisella toimintakaudella Starttimylly hankkeen puitteissa järjestettiin 
hankkeen satoja erilaisille kohderyhmille räätälöityjä liikkumista ja har-
rastamista lisääviä tapahtumia ja niihin osallistui tuhansia eri ikäisiä 
helsinkiläisiä. Alueellisen segregaation haasteiden viitekehykseen si-
joittuvassa hanketoiminnassa huomioitiin mm. lastensuojelun tarve en-
nalta ehkäisevässä nuorisotyössä sekä ylisukupolvisen köyhyyden ja 
huono-osaisuuden periytymisen ehkäiseminen. Osallistujista suurin osa 
kuului kohderyhmiin, joita kaupungin muut liikunta- ja harrastusmahdol-
lisuudet eivät joko ole aiemmin tavoittaneet tai ovat tavoittaneet heikos-
ti.

Hankkeen toisena vuotena Starttimyllyn toimintaa on kehitetty edelleen 
sekä pyritty entistä tehokkaammin tavoittamaan alueen sosioekonomi-
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sesti haasteellisia kohderyhmiä. Hankkeen avulla on tavoitettu tuhansia 
Itä-Helsingin alueella asuvia ihmisiä monenlaisen harrastustoiminnan 
piiriin.

Avustus pidetään ennallaan.

Toimivalta ja avustusperiaatteet

Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan kaupungin kulttuuri- ja 
vapaa-aikalautakunta päättää toimialan avustusmäärärahojen jakami-
sen periaatteet ja valvoo periaatteiden toteutumista toimialatasoisesti. 
(Kaupunginvaltuusto 11.4.2018, § 77 luku 17, § 1)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää useampaa kuin yhtä palve-
lua koskevat avustusten myöntämis- ja arviointikriteerit. (Kulttuuri- ja 
vapaa-aikalautakunta 13.2.2018, § 28) 

Helsingin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti kokouksessaan 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. 
Avustusjärjestelmällä kehitetään kansalaisyhteiskuntaa sekä paranne-
taan kaupunkilaisten mahdollisuuksia voimaantua, liikkua, luoda ja olla 
aktiviinen toimija. (Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 13.2.2018, § 28).

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Markku Toivonen, kumppanuuspäällikkö, puhelin: 310 89053

markku.toivonen(a)hel.fi
Taina Korell, yksikön päällikkö, puhelin: 310 38038

taina.korell(a)hel.fi
Veikko Kunnas, kulttuurin edistämisen päällikkö, puhelin: 310 37002

veikko.kunnas(a)hel.fi

Liitteet

1 Harrastushaku - hankkeiden tunnusluvut ja mittarit 2020-2021

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
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Hakijat Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunta

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 08.10.2019 § 164

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 30.10.2018 § 205

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 16.10.2018 § 194

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 02.10.2018 § 187

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 13.02.2018 § 29

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaosto 04.10.2018 § 23

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto 04.10.2018 § 19

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto 04.10.2018 § 17

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja 26.06.2018 
§ 31
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§ 162
Toimivallan siirtäminen valtionperintöasiassa

HEL 2020-010824 T 00 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti Helsingin kaupungin hallinto-
säännön 10 luvun 1 §:n 3 momentin 9. kohdan perusteella siirtää toimi-
valtaansa kulttuuri- ja kirjastojaostolle valtionperintönä saadun ja toi-
mialalle osoitetun omaisuuden käytöstä.

Esittelijä
hallintojohtaja
Kirsti Laine-Hendolin

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

kirsti.laine-hendolin(a)hel.fi
Mari Männistö, kulttuurijohtaja, puhelin: 310 26157

mari.mannisto(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 3 momentin 9. kohdan mukaan:

Ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, toimialalautakunta 
omalla toimialallaan päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mu-
kaan viranomainen päättää valtionperintönä saadun ja toimialalle osoi-
tetun omaisuuden käytöstä. 

Kaupunginhallitus päätti 8.6.2020, § 351 vahvistaa valtionperintönä 
kaupungille tulevien kuolinpesien varojen hakuperusteiksi ja käyttötar-
koitukseksi sosiaali- ja terveystoimialan sekä kulttuurin ja vapaa-ajan 
toimialan myöntämät avustukset toimintaan, jolla tuetaan hyvinvoinnin 
ja terveyden edistämistä. Samalla kaupunginhallitus päätti, että avus-
tuksista päätettäessä noudatetaan kulloinkin voimassa olevia kaupun-
gin avustusten yleisohjeita sekä toimialalautakuntien voimassa olevia 
avustusten jakoperusteita.
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Lisäksi kaupunginhallitus kehotti kaupunginkansliaa uudistamaan ta-
lousarvion budjetointi- ja kirjanpitokäytännöt valtionperintöjen osalta, 
osoittamaan talousarviossa vuosittain valtionperinnöistä jaettavien 
avustusten määrän toimialoille sekä huolehtimaan ohjeistuksesta toi-
mialoille koskien valtioperintövarojen kirjanpitoa, vastaanottamisen käy-
tännön toimia, käyttöä ja käytön seurantaa. 

Hallintosäännön 17 luvun, 2 §:n 3. kohdan mukaan, ellei toimivallasta 
ole muutoin säädetty tai määrätty, kulttuuri- ja kirjastojaosto päättää 
jaoston käytettävissä olevien avustusmäärärahojen jakamisesta. Avus-
tusmäärärahat kohdennetaan jaostojen käyttöön tulosbudjetista päätet-
täessä. On perusteltua, että toimivalta myös valtionperintönä saadun ja 
toimialalle avustusten myöntämiseen osoitetun omaisuuden käytöstä 
siirretään jaostolle. Valtionperintönä saadun omaisuuden käyttö toimia-
lalla perustuu kaupunginhallituksen päätöksen (§351) esittelijän perus-
teluissa kirjatun mukaisesti ikäihmisten kulttuuripalveluja toteuttaville 
tahoille. Avustuksilla parannetaan ikääntyneiden helsinkiläisten mah-
dollisuuksia elää kokemusrikasta elämää. Avustusehdoissa otetaan 
huomioon Helsingin hyvinvointisuunnitelman ja liikkumisohjelman ar-
kiaktiivisuuden lisäämistä koskevat tavoitteet.

Esittelijä
hallintojohtaja
Kirsti Laine-Hendolin

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

kirsti.laine-hendolin(a)hel.fi
Mari Männistö, kulttuurijohtaja, puhelin: 310 26157

mari.mannisto(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 163
Toimivallan siirtäminen liikuntajohtajalle optiokausien käyttämises-
tä lautakunnan hankintapäätösten osalta

HEL 2020-010321 T 00 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta valtuutti liikuntajohtajan päättämään 
optiokausien käyttämisestä lautakunnan tekemien hankintapäätösten 
8.5.2018, § 101 Sähkötöiden puitejärjestelyn ja 21.5.2019, § 93 Vesi- ja 
viemäritöiden puitejärjestelyn sekä 21.5.2019, § 94  Ilmanvaihdon 
asennus-, mittaus-, säätö- ja nuohoustyöt puitejärjestelyn osalta. 

Esittelijä
hallintojohtaja
Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot
Niina Lammi, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 20573

niina.lammi(a)hel.fi

Liitteet

1 Ltk 8.5.2018 päätös Sähkötöiden puitejärjestely
2 Ltk 21.5.2019 päätös Vesi- ja viemäritöiden puitejärjestely
3 Ltk 21.5.2019 Ilmanvaihdon asennus-, mittaus-, säätö- ja nououstöiden 

puitejärjestely
4 Liikuntajohtajan päätös 36 §
5 Liikuntajohtajan päätös 37 §
6 Liikuntajohtajan päätös 38 §

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on tehnyt hankintapäätökset sähkö-
töiden puitejärjestelystä 8.5.2018, § 101, vesi- ja viemäritöiden puitejär-
jestelystä 21.5.2019, § 93 ja ilmanvaihdon asennus-, mittaus-, säätö- ja 
nuohoustöiden puitejärjestelystä 21.5.2019, § 94. Päätöksistä on vir-
heellisesti jäänyt pois lause, jolla liikuntajohtaja valtuutetaan päättä-
mään optiokausien käyttämisestä. Päätöksissä liikuntajohtaja on val-
tuutettu ainoastaan allekirjoittamaan kyseisiin puitejärjestelyihin liittyvät 
sopimukset. Tarkoituksena on kuitenkin ollut, että myös päätökset op-
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tiokausien käyttämisestä voi tehdä liikuntajohtaja lautakunnan päätet-
tyä varsinaisista hankinnoista. Näin ollen on tarkoituksenmukaista teh-
dä erillinen valtuutus liikuntajohtajalle kyseisten päätösten osalta.

Valtuutus ensimmäisen optiokauden osalta joudutaan tekemään jälki-
käteishyväksyntänä, koska ensimmäinen optiokausi on kaikkien pää-
tösten osalta ehditty ottaa käyttöön liikuntajohtajan päätöksellä. Valtuu-
tus koskee kaikkia optiokausia kaikkien päätösten osalta.

Esittelijä
hallintojohtaja
Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot
Niina Lammi, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 20573

niina.lammi(a)hel.fi

Liitteet

1 Ltk 8.5.2018 päätös Sähkötöiden puitejärjestely
2 Ltk 21.5.2019 päätös Vesi- ja viemäritöiden puitejärjestely
3 Ltk 21.5.2019 Ilmanvaihdon asennus-, mittaus-, säätö- ja nououstöiden 

puitejärjestely
4 Liikuntajohtajan päätös 36 §
5 Liikuntajohtajan päätös 37 §
6 Liikuntajohtajan päätös 38 §

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 164
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 antoi 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-
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. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ehdottaa osallistuvan budjetin ja 
kaupunkilaisten ehdotusten tarkastelua siitä, mille alueille uimalaitureita 
toivotaan. Rakennettavien laiturien, kuten Lauttasaaren uimalaiturin lo-
pullisen kustannusten perusteella voidaan arvioida tarkemmin, kuinka 
laajasti laitureita kannattaa perustaa. Tavoitteena on kaupunkilaisten 
laajempi pääsy vapaa-ajan viettoon merellisessä Helsingissä.

Liikuntapalveluiden näkemyksen mukaan ainoa tapa toteuttaa turvalli-
nen uimapaikka kaupunkiympäristöön, jossa sijaitsee venesatamia se-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/2020 23 (46)
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Asia/6
06.10.2020

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

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:

 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)
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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

Käsittely

Vastaehdotus:
Johanna Nuorteva: 
Lisäys viidenneksi kappaleeksi: Lautakunta ehdottaa osallistuvan bud-
jetin ja kaupunkilaisten ehdotusten tarkastelua siitä, mille alueille uima-
laitureita toivotaan. Rakennettavien laiturien, kuten Lauttasaaren uima-
laiturin lopullisen kustannusten perusteella voidaan arvioida tarkemmin, 
kuinka laajasti laitureita kannattaa perustaa. Tavoitteena on kaupunki-
laisten laajempi pääsy vapaa-ajan viettoon merellisessä Helsingissä.

Kannattaja: Pauliina Saares

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi Johanna Nuortevan vas-
taehdotuksen yksimielisesti.

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-
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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-
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-
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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:

 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
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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

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 22.09.2020 § 153
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§ 165
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Arja Karhuvaaran toivomusponnesta Hakaniemestä 
muualle kaupunkiin suuntautuvan veneliikenteen lisäämisestä

HEL 2020-004846 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa, että kaupungin pääperiaat-
teena vesiliikenteen järjestämisessä on ollut, että vesiliikenteen palve-
lujen tulee muodostua markkinaehtoisesti, jolloin liikenne toimii pelkillä 
asiakastuloilla ilman yhteiskunnan tukea.

Liikuntapalvelut järjestää vesiliikenteen kaupungin ulkoilusaariin. Vesi-
liikenne on kilpailutettu ja kaupunki ei tue liikenteen harjoittamista. 

Liikuntapalvelut pyrkii kaikin käytettävissään olevin keinoin myötävai-
kuttamaan mahdollisen markkinaehtoisen työmatkavesiliikenteen on-
nistumiseksi, mikäli joku yritys lähtee tällaista liikennettä harjoittamaan 
tai kokeilemaan. Mikäli markkinaehtoisuuden periaatteesta joskus tul-
laan luopumaan, tulisi liikuntapalveluiden näkemyksen mukaan työmat-
kavesiliikenne kytkeä osaksi HSL-liikennettä (kuten Suomenlinnan lii-
kenne).

Helsingin merellisen strategian keskeisenä tavoitteena on edistää uu-
sien saarten käyttöönottoa virkistyskohteina. Vesiliikenneyhteydet ovat 
edellytys sille, että saaret saadaan käyttöön ja palvelut saarissa kehit-
tyvät. Vesiliikenteen järjestäminen ja laitureiden hallinta, suunnittelu ja 
kehittäminen ovat olleet hajautuneena kaupungin organisaatiossa eri 
hallintokunnille. Tästä syystä johtuen kaupunkiympäristön ja kulttuurin 
ja vapaa-ajan toimialat sekä kaupunginkanslia ovat tiivistäneet yhteis-
työtä, jotta vesiliikenteen ja merellisen Helsingin kehittämistä tehtäisiin 
kaupunkiorganisaatiossa kokonaisvaltaisemmin ja koordinoidusti. 

Lausunto on valmisteltu yhdessä kaupunkiympäristön toimialan kans-
sa.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi
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Liitteet

1 Karhuvaara Arja, toivomusponsi  Kvsto 8.4.2020 asia 7

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta 
23.10.2020 mennessä lausuntoa kaupunginhallitukselle valtuutettu Arja 
Karhuvaaran toivomusponnesta Hakaniemestä muualle kaupunkiin 
suuntautuvan veneliikenteen lisäämisestä. Toivomusponsi on kokonai-
suudessaan liitteenä.

Toivomusponnesta on pyydetty lausuntoa myös kaupunkiympäristölau-
takunnalta.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi

Liitteet

1 Karhuvaara Arja, toivomusponsi  Kvsto 8.4.2020 asia 7

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 166
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 antoi 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. 

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-
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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.

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.

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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Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta kantaa huolta siitä, että tekonurmi-
kenttiä ei ole tällä hetkellä riittävästi avoimille yleisvuoroille, eikä myös-
kään seuravuoroille.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli yksikön päällikkö Taina Korell. Asiantuntija 
poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Otto Meren poistuttua kokouksesta ennen tämän asian päätöksente-
koa, valitsi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta tämän asian ja loppujen 
kokousasioiden ajaksi hänen tilalleen pöytäkirjantarkastajaksi Sami 
Muttilaisen.

Vastaehdotus 1:
Johanna Nuorteva: Muutetaan kappaleessa yhdeksän seuraava virke: 
"Yleisövuorojen määrää on tarkoitus lisätä tulevaisuudessa sitä mu-
kaan, kun uusia tekonurmikenttiä valmistuu." muotoon "Yleisövuorojen 
määrää on tarkoitus tulevaisuudessa lisätä."

Kannattaja: Johanna Sydänmaa

Vastaehdotus 2:
Johanna Nuorteva: Lisäys Arabianrannan tekonurmesta kertovan esi-
merkin perään kappaleessa yhdeksän: Arabianrannan tekonurmi ra-
kennettiin OmaStadi -rahoituksella ja alueen asukkaiden aloitteesta. 
Tämän kentän osalta arvioidaan varauskriteereitä erikseen. 

Kannattaja: Johanna Sydänmaa

Vastaehdotus 3:
Johanna Nuorteva: Poisto kappaleen 12 lopusta: Kenttiä hyödyntävien 
seurojen jäsenet koostuvat useimmiten lähiseutujen asukkaista ja nuo-
rista. Näin ollen tekonurmikentät ovat pääosin alueen omien lähiasuk-
kaidensa käytössä

Kannattaja: Johanna Sydänmaa

Vastaehdotus 4:
Sami Muttilainen: Lisätään lausunnon loppuun.

Lautakunta kantaa huolta siitä, että tekonurmikenttiä ei ole tällä hetkellä 
riittävästi avoimille yleisvuoroille, eikä myöskään seuravuoroille.

Kannattaja: Johanna Nuorteva

1 äänestys
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JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Johanna Nuortevan vastaehdotuksen 1 mukaan muutettu-
na

Jaa-äänet: 8
Silja Borgarsdóttir Sandelin, Veli-Pekka Dufva, Mika Ebeling, Heimo 
Laaksonen, Terhi Peltokorpi, Nasima Razmyar, Niilo Toivonen, Laura 
Varjokari

Ei-äänet: 4
Sami Muttilainen, Johanna Nuorteva, Pauliina Saares, Johanna Sy-
dänmaa

Tyhjä: 0

Poissa: 1
Otto Meri

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hylkäsi tässä äänestyksessä Johan-
na Nuortevan vastaehdotuksen 1 äänin 8–4 (1 poissa).

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Johanna Nuortevan vastaehdotuksen 2 mukaan muutettu-
na

Jaa-äänet: 8
Silja Borgarsdóttir Sandelin, Veli-Pekka Dufva, Mika Ebeling, Heimo 
Laaksonen, Terhi Peltokorpi, Nasima Razmyar, Niilo Toivonen, Laura 
Varjokari

Ei-äänet: 4
Sami Muttilainen, Johanna Nuorteva, Pauliina Saares, Johanna Sy-
dänmaa

Tyhjä: 0

Poissa: 1
Otto Meri

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hylkäsi tässä äänestyksessä Johan-
na Nuortevan vastaehdotuksen 2 äänin 8–4 (1 poissa).

3 äänestys
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JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Johanna Nuortevan vastaehdotuksen 3 mukaan muutettu-
na

Jaa-äänet: 8
Silja Borgarsdóttir Sandelin, Veli-Pekka Dufva, Mika Ebeling, Heimo 
Laaksonen, Terhi Peltokorpi, Nasima Razmyar, Niilo Toivonen, Laura 
Varjokari

Ei-äänet: 4
Sami Muttilainen, Johanna Nuorteva, Pauliina Saares, Johanna Sy-
dänmaa

Tyhjä: 0

Poissa: 1
Otto Meri

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hylkäsi tässä äänestyksessä Johan-
na Nuortevan vastaehdotuksen 3 äänin 8–4 (1 poissa).

4 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Sami Muttilaisen vastaehdotuksen 4 mukaan muutettuna

Jaa-äänet: 0

Ei-äänet: 12
Silja Borgarsdóttir Sandelin, Veli-Pekka Dufva, Mika Ebeling, Heimo 
Laaksonen, Sami Muttilainen, Johanna Nuorteva, Terhi Peltokorpi, Na-
sima Razmyar, Pauliina Saares, Johanna Sydänmaa, Niilo Toivonen, 
Laura Varjokari

Tyhjä: 0

Poissa: 1
Otto Meri

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi Sami Muttilaisen vastaeh-
dotuksen 4 mukaan muutetun ehdotuksen äänin 0–12 (1 poissa).

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
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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. 

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.
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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.

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 

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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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

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 22.09.2020 § 156
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§ 167
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallituksel-
levaltuutettu Ville Jalovaaran valtuustoaloitteesta koskien koripallo-
kentän rakentamiseksi Vuosaareen

HEL 2020-007153 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta kannattaa uuden koripallokentän ra-
kentamista Vuosaareen. 

Aloitteessa esitetty koripallokentän rakentaminen Vuosaaren Kartanon 
liikuntapuistoon on hyvä ja perusteltu hanke, joka täydentää hyvin Vuo-
saaren ulkoliikuntapaikkojen tarjontaa. Koripallon harrastusmahdolli-
suudet Vuosaaressa tällä hetkellä eivät ole kovin hyvät, sillä alueella on 
vain kuusi lähinnä koripallon harjoittelupaikoiksi luonnehdittavaa aluet-
ta, ei yhtään virallista koripallon ulkokenttää.

Liikunnan palvelukokonaisuus on myös todennut tämän puutteen kar-
toittaessaan palvelutarjontaansa ja esittänyt kaupunkiympäristön toi-
mialalle koripallokentän rakentamista Kartanon liikuntapuistoon. Kau-
punkiympäristö on ottanut kyseisen koripallokentän työsuunnitelmaan-
sa ja toteuttaa kentän ensi kevään aikana.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutetun aloite 27052020 Jalovaara Ville, Koripallokenttä Vuosaa-
reen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Kaupunginkanslia on pyytänyt kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta 
lausuntoa 30.9.2020 mennessä kaupunginhallitukselle valtuutettu Ville 
Jalovaaran ja yhden muun valtuutetun aloitteesta koripallokentän ra-
kentamiseksi Vuosaareen. Aloite kokonaisuudessaan 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 27052020 Jalovaara Ville, Koripallokenttä Vuosaa-
reen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 168
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esitys kaupunginhallitukselle 
alueen varaamiseksi Kiinteistö Oy Namika Areenalle liikuntahallin 
suunnittelua varten Pakilasta

HEL 2020-009362 T 10 01 01 00

Esitys

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esitti kaupunginhallitukselle maa-
alueen varaamista Kiinteistö Oy Namika Areenalle (Y 3131914-5) Hel-
singin kaupungin 34. kaupunginosasta (Pakila) tontilta, jonka kiinteistö-
tunnus on 091-034-0119-0001 ja osoite Pilkekuja 10, 00660 Helsinki. 
Varaus tehtäisiin liikuntahallin suunnittelua varten 31.12.2021 asti seu-
raavin ehdoin:

1
Varausalue käsittää osan asemakaavan nro 11540 korttelissa 34119 
olevasta tontista numero 1. Varausalue kuuluu 23.11.2007 lainvoiman 
saaneen asemakaavan (nro 11540) mukaan opetustoimintaa palvele-
vien rakennusten korttelialueeseen (YO). Varsinaisen vuokra-alueen 
rajat määräytyvät myöhemmin tehtävän vuokrasopimuksen mukaisesti. 
Maa-alue on Helsingin kaupungin omistuksessa. Alueella on käynnissä 
kaavanmuutos, jossa kortteli 34119 tullaan muuttamaan osin liikunta-
toimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi (YU).

2
Varausmaksu on 1 350 euroa vuodessa (0,5 euroa/m²). Se on makset-
tava 5.3.2021 mennessä kaupungin lähettämää laskua vastaan Helsin-
gin kaupungin talouspalveluiden varainhallintaan tai kaupungin osoit-
tamalle pankkitilille.

3
Hankkeen luonnospiirustukset on esitettävä liikuntapalvelukokonaisuu-
den hyväksyttäväksi ennen rakennusluvan hakemista.

4
Varauksensaajan tulee esittää vuokraushakemus hyvissä ajoin ennen 
varausajan päättymistä. Vuokrasopimuksen on oltava voimassa ennen 
kuin rakennuslupa myönnetään.

5
Varauksensaaja vastaa kaikkien viranomaislupien hakemisesta
aiheutuvista kustannuksista ja kaikista rakentamiskustannuksista sekä 
tulevalla vuokra-alueella mahdollisesti tarvittavien kulkuväylien, johto-
jen, ojien ym. siirroista.
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6
Helsingin kaupunki ei vastaa siitä vahingosta, mikä varauksensaajalle 
saattaa aiheutua siitä, ettei hankkeelle saada rakennuslupaa tai ettei 
varsinaista maanvuokrausta voida solmia.

7
Kaupunki ei vastaa varauksensaajalle aiheutuneista kustannuksista, 
mikäli päätös oikaisuvaatimuksen tai kunnallisvalituksen johdosta 
muuttuu tai kumoutuu.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi
Kimmo Isotalo, erityissuunnittelija, puhelin: 310 32342

kimmo.isotalo(a)hel.fi

Liitteet

1 Hakemus 12.8.2020, saate
2 Hakemus 12.8.2020
3 Hakemus 12.8.2020, liite, havainnekuvat
4 Hakemus 12.8.2020, liite, budjetti
5 Pakila kartta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Liikunnan palvelukokonaisuudelle on saapunut Kiinteistö Oy Namika 
Areenan (Y 3131914-5) 12.8.2020 päivätty suunnitteluvaraushakemus. 
Yritys hakee suunnitteluvarauksen myöntämistä Pakilan Pilkekujalla si-
jaitsevalla tontille liikuntahallin rakentamista varten. Hankkeen tavoit-
teena on parantaa alueen liikuntatilojen riittävyyttä, koripallon harras-
tusmahdollisuuksia ja vastata alueelle rakennettavan koulun liikuntatila-
tarpeisiin.

Kiinteistö Oy Namika Areena toteuttaa liikuntahallin rakentamisen yh-
teistyössä Pakilan Allianssi -hankkeen kanssa. Sen yhteydessä toteu-
tetaan Pakila–Paloheinä-alueelle uusia kaupungin koulu-, päiväkoti- ja 
nuorisotiloja. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Pakilan Allianssi -
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hankesuunnitelman kokouksessaan 15.1.2020. Hankesuunnitelman 
mukaan koulutiloihin ei toteuteta erillisiä liikuntatiloja, vaan kasvatuksen 
ja koulutuksen toimiala vuokraa opetukseen tarvittavat liikuntatilat pää-
osin rakennettavasta Kiinteistö Oy Namikan Areenan hallista. 

Varausalue käsittää osan asemakaavan nro 11540 korttelissa 34119 
olevasta  tontista numero 1. Varausalue kuuluu 23.11.2007 lainvoiman 
saaneen asemakaavan (nro 11540) mukaan opetustoimintaa palvele-
vien rakennusten korttelialueeseen (YO). Varsinaisen vuokra-alueen 
rajat määräytyvät myöhemmin tehtävän vuokrasopimuksen mukaisesti. 
Maa-alue on Helsingin kaupungin omistuksessa. Alueella on käynnissä 
kaavanmuutos, jossa kortteli 34119 tullaan muuttamaan osin liikunta-
toimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi (YU).

Kiinteistö Oy Namika Areenalla on tarkoituksena rakentaa noin 2 700 
m²:n suuruinen liikuntahalli, jossa olisi kaksi eri kokoista koripallokent-
tää, pukuhuoneita, keittiö, kahvila, varastoja ja teknistä tilaa. Kiinteistö 
Oy Namika Areena on kokonaan Helsingin NMKY:n Tukisäätiön omis-
tama yhtiö. Hallin rakentaminen alkaa vuoden 2021 lopulla ja se on tar-
koitus avata syksyllä 2023. Alustavia havainnekuvia rakennettavasta 
hallista on esityslistan liitteenä.

Hakemuksen mukaan hankkeen alustava kustannusarvio on noin 10 
miljoonaa euroa. Hallin rakentaminen on tarkoitus rahoittaa rahoituslai-
toslainalla, omalla pääomalla ja mahdollisella Opetus- ja kulttuuriminis-
teriön valtion rakentamisavustuksella. Rakentamiseen ei tämän hetkis-
ten suunnitelmien mukaan haeta kaupungin lainoitusta. Helsingin NM-
KY:n Tukisäätiöllä on hyvät taloudelliset edellytykset toteuttaa raken-
tamishanke ja koulujen liikuntatilojen päiväkäyttö vahvistaa operatiivi-
sen yhtiön käyttötaloutta. 

Tähän liittyvä tontin vuokrasopimus tuodaan lautakunnan käsittelyyn 
vuoden 2021 jälkipuoliskolla.

Liikunnan palvelukokonaisuus suhtautuu myönteisesti esitetyn liikunta-
hallin rakentamisen mahdollistavan suunnitteluvarauksen myöntämi-
seen. Hallin rakentaminen on kaupungin kokonaisedun mukaista, kun 
siihen saadaan kustannustehokkaasti toteutettua koulujen opetuksen 
tarvitsemia tiloja. Se on myös liikuntapoliittisesti kannatettava, koska se 
lisää sekä urheiluseurojen että muun vapaa-ajan harrastamisen tarvit-
semia tiloja lähialueilla.        

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791
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petteri.huurre(a)hel.fi
Kimmo Isotalo, erityissuunnittelija, puhelin: 310 32342

kimmo.isotalo(a)hel.fi

Liitteet

1 Hakemus 12.8.2020, saate
2 Hakemus 12.8.2020
3 Hakemus 12.8.2020, liite, havainnekuvat
4 Hakemus 12.8.2020, liite, budjetti
5 Pakila kartta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166, 167 ja 168 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 161 §.

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.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaati-
musajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, 
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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

Miska Nera
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Terhi Peltokorpi Otto Meri
159 - 165 §

Sami Muttilainen
166 - 168 §

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 13.10.2020.


