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Kokousaika 16.02.2021 16:15 - 18:13

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

Läsnä

Jäsenet

Razmyar, Nasima apulaispormestari
Karhuvaara, Arja (etänä) varapuheenjohtaja
Chydenius, Jussi (etänä)
Ebeling, Mika (etänä)
Laaksonen, Heimo (etänä)
Meri, Otto (etänä)
Muttilainen, Sami
Peltokorpi, Terhi (etänä)
Saares, Pauliina (etänä)
Sydänmaa, Johanna (etänä)
Toivonen, Niilo (etänä)
Varjokari, Laura
Granroth, Simon (etänä) varajäsen

Muut

Laitio, Tommi kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajoh-
taja

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

poistui 17:33, läsnä: 14 - 16 § ja osa 
17 §

Männistö, Mari (etänä) kulttuurijohtaja
Vänttinen, Katri (etänä) kirjastopalvelujen johtaja
Huurre, Petteri (etänä) liikuntapaikkapäällikkö
Eranka, Essi (etänä) viestintä- ja markkinointipäällikkö

tiedottaja
Nera, Miska hallintoasiantuntija
Palamaa, Pirjo hallintosihteeri

tekninen avustaja
Ocampo, Victor (etänä) nuorisoneuvoston edustaja

Puheenjohtaja

Nasima Razmyar apulaispormestari
14 - 17 §
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Esittelijät

Tommi Laitio kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajoh-
taja
14 - 15 §

Tarja Loikkanen liikuntajohtaja
16 §

Petteri Huurre liikuntapaikkapäällikkö
17 §

Pöytäkirjanpitäjä

Miska Nera hallintoasiantuntija
14 - 17 §
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§ Asia

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

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

16 Asia/3 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Jussi Chydeniuksen ym. valtuustoaloitteesta tekonurmi-
kenttien rakentamiseksi kaupunkilaisten vapaaseen käyttöön

17 Asia/4 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtion liikuntaneuvoston liikuntapaikkarakentamisen suunta-
asiakirjasta
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§ 14
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 
Simon Granroth ja Otto Meri sekä varatarkastajiksi jäsenet Pauliina 
Saares ja Mika Ebeling.

Käsittely

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta valitsi puheenjohtajan ehdotuksesta 
yksimielisesti pöytäkirjantarkastajaksi Silja Borgarsdóttir Sandelinin si-
jasta Simon Granrothin.

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 Silja Borgarsdóttir Sandelin ja Otto Meri sekä varatarkastajiksi jä-
senet Pauliina Saares ja Mika Ebeling.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 15
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan päätösten seuraaminen

Päätös

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

Toimialajohtaja

29.1.2021, 6 §
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan yleisölle avoimien asiakastilojen sul-
keminen ja toiminnoiltaan supistettavat toimipisteet ajalla 1. - 28.2.2021 
koronavirustilanteesta johtuen

29.1.2021, 7 §
Kaupunginkirjaston rajatut aukioloajat ajalla 1. - 28.2.2021 koronavirus-
tilanteesta johtuen sekä Keskustakirjasto Oodin aukiolo 1.2.2021 al-
kaen toistaiseksi

2.2.2021, 8 §
Vartiosaaren aurinkosähkölauttaliikenteen hankinta

Hallintojohtaja

3.2.2021, 3 §
Kulttuurin ja vapaa-ajan hallinnon työsuhteisten henkilöiden oikeus to-
teuttaa hankintoja viranhaltijan vastuulla

Kirjastopalvelukokonaisuus

Kirjastopalvelujen johtaja

11.2.2021, 4 §
Boksamp.fi-palvelun toimitus- ja sisällönkuvailutyön hankinta

11.2.2021, 5 §
Hankinta, React & Share -seurantapalvelu Kirjastot.fi -palveluihin

11.2.2021, 6 §
Musiikkikirjastot.fi:n Levyhyllyt-blogin artikkeleiden hankinta

Kulttuuripalvelukokonaisuus

Taidemuseon johtaja
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4.2.2021, 3 §
Taidemuseon prosenttirahahanke, Puotilan ala-aste, luonnostilauspää-
tös

Kulttuurin edistämisen päällikkö

5.2.2021, 3 §
Taide- ja kulttuuriavustukset 2021, kulttuurin edistämisen päällikön 2. 
jako

Kaupunginorkesteri, intendentti

8.2.2021, 1 §
Kaupunginorkesterin intendentin pöytäkirjan pitäminen yleisesti nähtä-
vänä vuonna 2021

11.2.2021, 2 §
Kontrabasson hankinta Helsingin kaupunginorkesterille

Liikuntapalvelukokonaisuus

Liikuntajohtaja

1.2.2021, 4 §
Pirkkolan liikuntapuiston kahvila- ja kioskitilojen vuokrasopimuksen 
muuttaminen

4.2.2021, 5 §
Salassa pidettävä

4.2.2021, 6 §
Vahingonkorvausvaatimus koskien esinevahinkoa

Ulkoilupalvelupäällikkö

1.2.2021, 4 §
Aluspaikan vuokraaminen Jätkäsaarenlaiturista

9.2.2021, 5 §
Maa-alueen vuokraaminen Corn King Oy:lle Mustikkamaalta kioskikon-
tin sijoittamiseksi

11.2.2021, 6 §
Uunisaaren vesireittiliikenteen hankinta vuodelle 2021

11.2.2021, 7 §
Kaunissaaren vesireittiliikenteen hankinta vuodelle 2021
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12.2.2021, 8 §
Alueen vuokraaminen Iso-Sarvaston venesatamasta Vmax Rentals 
Oy:lle

Nuorisopalvelukokonaisuus

Kumppanuuspäällikkö

1.2.2021, 7 §
Helsingin Nuorisoyhteistyö Helsinki-Team ry:n projektiavustuspäätök-
sen 2020 muuttaminen

1.2.2021, 8 §
Vuoden 2020 pika-avustusten käyttämättä jääneiden osuuksien takai-
sinperinnät ja päätöksen muuttaminen

8.2.2021, 9 §
Nuorten toimintaryhmän Helsingin somalinaiset projektiavustushake-
mus vuodelle 2021

Liikuntajaosto

26.1.2021, § 1
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytä-
kirjan tarkastajien valinta

26.1.2021, § 2
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaoston pöytäkirjojen pitä-
minen yleisesti nähtävänä vuonna 2021

26.1.2021, § 3
Liikunnan avustusmäärärahan 2021 osittaminen

26.1.2021, § 4
Avustusmäärärahasta kohdeavustuksina jaettavat avustukset jääurhei-
lun tukemiseen 2021

26.1.2021, § 5
Päätösvallan siirtäminen liikunnan avustuksista 2021 jakamatta jää-
neistä määrärahoista liikuntajohtajalle

Kulttuuri- ja kirjastojaosto

9.2.2021, § 1
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytä-
kirjan tarkastajien valinta
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9.2.2021, § 2
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaoston pöytäkir-
jojen pitäminen yleisesti nähtävänä vuonna 2021

9.2.2021, § 3
Taide- ja kulttuuriavustukset 2021, kulttuuri- ja kirjastojaoston 2. 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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§ 16
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Jussi Chydeniuksen ym. valtuustoaloitteesta tekonurmi-
kenttien rakentamiseksi kaupunkilaisten vapaaseen käyttöön

HEL 2020-012443 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa, että tekonurmialueiden ja -
kenttien rakentaminen on lähtökohtaisesti positiivinen ja kannatettava 
asia. Paremmat fasiliteetit kannustavat kaupunkilaisia liikkumaan ja ko-
keilemaan erilaisia urheilulajeja, tekonurmet ehkä ennen kaikkea pe-
laamaan jalka- ja pesäpalloa. 

Helsingin kaupunki hallinnoi tällä hetkellä yhteensä 30 tekonurmikent-
tää, jotka ovat varsin suosittuja. Suurin osa tekonurmikenttien käyttö-
vuoroista on jaettu kaupungin urheiluseuroille, jotka käyttävät kenttien 
tehokkaasti. Seuroihin kuulumattomille kuntalaisille on puolestaan va-
rattu 15:ltä kaupungin hallinnoimalta tekonurmikentältä matalankynnyk-
sen ja vapaaseen käyttöön tarkoitettuja yleisövuoroja arkisin klo 16─18 
ja viikonloppuisin klo 10─12. Niitä on noin 2─3 päivänä viikossa, ajoi-
tettuna eri viikonpäiville. Silloin kun tekonurmikentillä ei ole muuta toi-
mintaa ne ovat myös vapaasti käytettävissä. Yleisövuorojen aikana 
kentät ovat kuitenkin olleet pääosin varsin matalalla käytöllä Töölön 
Pallokenttää lukuun ottamatta. Uusien tekonurmikenttien rakentamisen 
rinnalla tulisi pohti keinoja yleisövuorojen käytön tehostamiseksi.

Tekonurmialueiden lisäämiseen liittyy lisäksi haasteita. Ensinnäkin 
pienten tekonurmikenttien rakentamiskustannukset ovat noin 70 
000─200 000 euroa kentän koosta ja sijainnista riippuen. Tällaisten 
kenttien ylläpitämisestä syntyy käyttökustannuksia noin 1 000─2 000 
euroa/vuosi. 

Toiseksi vanhojen tekonurmimattojen siirtäminen toisilta kentiltä ei ole 
lähtökohtaisesti kannatettava ajatus. Mattojen käyttöikä on keskimäärin 
seitsemästä kymmeneen vuotta, jonka jälkeen ne tulisi kulumisesta joh-
tuen uusia, eikä siirtää vähemmän tärkeinä pidetyille alueille. Lisäksi 
mattojen siirtämisessä merkittävänä käytännön riskinä on niiden re-
peäminen ja tätä kautta muuttuminen käyttäjille vaarallisiksi.

Kolmanneksi varsinkin jalkapallon tarpeisiin viime vuosina rakennetut 
kumirouhetekonurmikentät sopivat hiekkatekonurmi- ja kivituhkakenttiä 
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heikommin talviurheilun tarpeisiin. Näiden jäädyttäminen esimerkiksi 
vaatii runsaasti enemmän työtunteja.  

Pienempiä kenttiä koulujen läheisyydessä ja puistoalueilla hallinnoivat 
pääasiassa kasvatuksen ja koulutuksen sekä kaupunkiympäristön toi-
miala. Kaupunkistrategian kärkihankkeena toteutettavassa liikkumisoh-
jelmassa on asetettu tavoite koulupihojen liikunnallisuuden lisäämises-
tä. Koulupihojen ja pihoilla olevien välineiden ja varusteiden kunto on 
selvitetty kattavasti eri tietolähteitä hyödyntäen. Vuosina 2019─2020 
kymmenen koulupihan liikkumisolosuhteita parannettiin erillismäärära-
halla. Valmistelussa on pitkäjänteisempi suunnitelma pihojen kunnon ja 
ylläpidon parantamiseksi. Asian eteenpäin viemiseksi on tärkeää pa-
rantaa yhteistyötä kaupunkiympäristön, kasvatuksen ja koulutuksen, 
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan sekä Staran välillä. Tämä on välttä-
mätöntä, koska kenttien maa-alueet ovat eri toimialojen hallinnoimia ja 
myös toteutuksessa tarvitaan yhteistyötä yli toimialarajojen. Liikunnalli-
suuden edistämisen tulee myös olla kaikkien hallintokuntien yhteinen 
tavoite.

Liikunta-alueiden ja -puistojen investointisuunnitelmassa ei ole varau-
duttu esitettyyn koulujen kenttien uusimiseen. Näiden investointimäärä-
rahojen viime vuosien niukkuuden vuoksi, liikuntapalvelukokonaisuu-
den omia tekonurmikenttiä ei ole pystytty uusimaan sillä aikataululla 
kuin olisi ollut niiden käyttökunto huomioon ottaen tarpeellista. Kulttuu-
ri- ja vapaa-aikalautakunta pitää tärkeänä, että vuodelle 2022 liikunnan 
investointimäärärahoja lisätään.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli liikuntapaikkapäällikkö Petteri Huurre.

Vastaehdotus 1:
Jussi Chydenius: Poistetaan kappaleen 7 lopusta virke:

"Tätä edesauttaisi entistä toimivampi yhteistyö kaupunkiympäristön, 
kasvatuksen ja koulutuksen, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan sekä 
Staran välillä.” 

ja korvataan seuraavalla:

"Asian eteenpäin viemiseksi on tärkeää parantaa yhteistyötä kaupun-
kiympäristön, kasvatuksen ja koulutuksen, kulttuurin ja vapaa-ajan toi-
mialan sekä Staran välillä. Tämä on välttämätöntä, koska kenttien maa-
alueet ovat eri toimialojen hallinnoimia ja myös toteutuksessa tarvitaan 
yhteistyötä yli toimialarajojen. Liikunnallisuuden edistämisen tulee 
myös olla kaikkien hallintokuntien yhteinen tavoite."
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Kannattaja: Sami Muttilainen

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi Jussi Chydeniuksen vas-
taehdotuksen 1 yksimielisesti.

Vastaehdotus 2:
Jussi Chydenius: Lisätään kappaleen 8 loppuun virke:

"Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää tärkeänä, että vuodelle 2022 
liikunnan investointimäärärahoja lisätään.”

Kannattaja: Sami Muttilainen

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Jussi Chydeniuksen vastaehdotuksen 2 mukaisesti muutet-
tuna

Jaa-äänet: 5
Mika Ebeling, Arja Karhuvaara, Heimo Laaksonen, Otto Meri, Laura 
Varjokari

Ei-äänet: 7
Jussi Chydenius, Simon Granroth, Sami Muttilainen, Terhi Peltokorpi, 
Pauliina Saares, Johanna Sydänmaa, Niilo Toivonen

Tyhjä: 1
Nasima Razmyar

Poissa: 0

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi Jussi Chydeniuksen vas-
taehdotuksen 2 mukaan muutetun ehdotuksen äänin 5–7 (1 tyhjä).

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 Valtuustoaloite 11.11.2020 Chydenius Jussi Lisää tekonurmikenttiä 
kaupunkilaisten vapaaseen käyttöön
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa, että tekonurmialueiden ja -
kenttien rakentaminen on lähtökohtaisesti positiivinen ja kannatettava 
asia. Paremmat fasiliteetit kannustavat kaupunkilaisia liikkumaan ja ko-
keilemaan erilaisia urheilulajeja, tekonurmet ehkä ennen kaikkea pe-
laamaan jalka- ja pesäpalloa. 

Helsingin kaupunki hallinnoi tällä hetkellä yhteensä 30 tekonurmikent-
tää, jotka ovat varsin suosittuja. Suurin osa tekonurmikenttien käyttö-
vuoroista on jaettu kaupungin urheiluseuroille, jotka käyttävät kenttien 
tehokkaasti. Seuroihin kuulumattomille kuntalaisille on puolestaan va-
rattu 15:ltä kaupungin hallinnoimalta tekonurmikentältä matalankynnyk-
sen ja vapaaseen käyttöön tarkoitettuja yleisövuoroja arkisin klo 16─18 
ja viikonloppuisin klo 10─12. Niitä on noin 2─3 päivänä viikossa, ajoi-
tettuna eri viikonpäiville. Silloin kun tekonurmikentillä ei ole muuta toi-
mintaa ne ovat myös vapaasti käytettävissä. Yleisövuorojen aikana 
kentät ovat kuitenkin olleet pääosin varsin matalalla käytöllä Töölön 
Pallokenttää lukuun ottamatta. Uusien tekonurmikenttien rakentamisen 
rinnalla tulisi pohti keinoja yleisövuorojen käytön tehostamiseksi.

Tekonurmialueiden lisäämiseen liittyy lisäksi haasteita. Ensinnäkin 
pienten tekonurmikenttien rakentamiskustannukset ovat noin 70 
000─200 000 euroa kentän koosta ja sijainnista riippuen. Tällaisten 
kenttien ylläpitämisestä syntyy käyttökustannuksia noin 1 000─2 000 
euroa/vuosi. 

Toiseksi vanhojen tekonurmimattojen siirtäminen toisilta kentiltä ei ole 
lähtökohtaisesti kannatettava ajatus. Mattojen käyttöikä on keskimäärin 
seitsemästä kymmeneen vuotta, jonka jälkeen ne tulisi kulumisesta joh-
tuen uusia, eikä siirtää vähemmän tärkeinä pidetyille alueille. Lisäksi 
mattojen siirtämisessä merkittävänä käytännön riskinä on niiden re-
peäminen ja tätä kautta muuttuminen käyttäjille vaarallisiksi.

Kolmanneksi varsinkin jalkapallon tarpeisiin viime vuosina rakennetut 
kumirouhetekonurmikentät sopivat hiekkatekonurmi- ja kivituhkakenttiä 
heikommin talviurheilun tarpeisiin. Näiden jäädyttäminen esimerkiksi 
vaatii runsaasti enemmän työtunteja.  

Pienempiä kenttiä koulujen läheisyydessä ja puistoalueilla hallinnoivat 
pääasiassa kasvatuksen ja koulutuksen sekä kaupunkiympäristön toi-
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miala. Kaupunkistrategian kärkihankkeena toteutettavassa liikkumisoh-
jelmassa on asetettu tavoite koulupihojen liikunnallisuuden lisäämises-
tä. Koulupihojen ja pihoilla olevien välineiden ja varusteiden kunto on 
selvitetty kattavasti eri tietolähteitä hyödyntäen. Vuosina 2019─2020 
kymmenen koulupihan liikkumisolosuhteita parannettiin erillismäärära-
halla. Valmistelussa on pitkäjänteisempi suunnitelma pihojen kunnon ja 
ylläpidon parantamiseksi. Tätä edesauttaisi entistä toimivampi yhteistyö 
kaupunkiympäristön, kasvatuksen ja koulutuksen, kulttuurin ja vapaa-
ajan toimialan sekä Staran välillä. 

Liikunta-alueiden ja -puistojen investointisuunnitelmassa ei ole varau-
duttu esitettyyn koulujen kenttien uusimiseen. Näiden investointimäärä-
rahojen viime vuosien niukkuuden vuoksi, liikuntapalvelukokonaisuu-
den omia tekonurmikenttiä ei ole pystytty uusimaan sillä aikataululla 
kuin olisi ollut niiden käyttökunto huomioon ottaen tarpeellista.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt 28.2.2021 mennessä kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnalta lausuntoa kaupunginhallitukselle Jussi Chydeniuksen 
ja 17 muun valtuutetun aloitteesta tekonurmikenttien rakentamiseksi 
kaupunkilaisten vapaaseen käyttöön. Aloite kokonaisuudessaan liittee-
nä.

Valtuustoaloitteesta on pyydetty lausuntoa myös kaupunkiympäristö-
lautakunnalta.

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 Valtuustoaloite 11.11.2020 Chydenius Jussi Lisää tekonurmikenttiä 
kaupunkilaisten vapaaseen käyttöön

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 02.02.2021 § 10
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§ 17
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtion liikuntaneuvoston liikuntapaikkarakentamisen suunta-
asiakirjasta

HEL 2021-000494 T 12 03 00

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta suhtautuu pääosin myönteisesti val-
tion liikuntaneuvoston liikuntapaikkarakentamisen suunta-asiakirjaan ja 
siihen tehtyihin muutosesityksiin. Suunta-asiakirjassa on huomioitu 
useita liikuntapaikkarakentamisen uusia kehityssuuntia sekä pyritty sel-
keyttämään avustuksen myöntämisen perusteita ja sen hakemisen 
edellyttämiä selvityksiä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja aluehallintovirastot myöntävät vuosit-
tain avustuksia liikuntapaikkarakentamiseen. Opetus- ja kulttuuriminis-
teriö myöntää rakentamisavustuksia sellaisille liikuntapaikkahankkeille, 
joiden kustannusarvio ylittää 1 000 000 euroa (alv 0 %). Aluehallintovi-
rastot puolestaan myöntävät avustuksia hankkeille, joiden kustannu-
sarvio alittaa 1 000 000 euroa. Suunta-asiakirjassa esitetään tämän ra-
jan nostamista 1 200 000 euroon.

Viime vuosina pääkaupunkiseudulla rakentamisavustuksia ovat opetus- 
ja kulttuuriministeriöltä saaneet muun muassa Stadion-Säätiö (8 573 
003 euroa/2018 ja 2 000 000 euroa/2019), Urhea-halli Oy (1 500 000 
euroa/2019) ja Kaarelan liikuntakeskus (750 000 euroa/2020). Aluehal-
lintovirastolta rakentamisavusta ovat puolestaan saaneet muun muas-
sa Kumpulan nurmikenttä Oy (90 000 euroa/2018) ja Laajasalon maili-
pelihalli (140 000 euroa/2019).

Lautakunta tukee uutta linjausta, jonka mukaan avustus voidaan myön-
tää voimassa olevan lainsäädännön puitteissa myös hankkeisiin, jotka 
toteutetaan muilla kuin taserahoitusmallilla (kunnan suora investointi-
budjettirahoitus), jos hanke täyttää valtionavustuksen saamisen edelly-
tykset. Tämä vastaa monissa kaupungeissa ja kunnissa kasvavaan 
tarpeeseen monipuolistaa palvelurakennusten erilaisia rahoitusvaih-
toehtoja. 

Avustusta hakevalta liikuntapaikkarakentamishankkeelta edellytettävien 
ekologiseen rakentamiseen liittyvien selvitysten määrää ja laatua on li-
sätty. Tämä tukee myös Helsingin kaupungin energiansäästö- ja hiili-
neutraalisuustavoitteita. Jos rakentamishanke ylittää merkittävästi tä-
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män hetkisten rakennusmääräysten ympäristötavoitteiden tason, tulisi 
harkita korotetun avustuksen myöntämistä tällaisten rakenteellisten ja 
teknisten ratkaisujen määrän lisäämiseksi. Vastaavalla tavalla voisi 
menetellä myös, jos hanke ylittää esteettömyyden perusvaatimukset.

Uudessa suunta-asiakirjaluonnoksessa hakemukseen vaadittavien yk-
sityiskohtaisten rakennusteknisten selvitysten määrä on selvästi lisään-
tynyt. Tämä voi vaikuttaa sellaisten yksityisten hankkeiden mahdolli-
suuteen hakea avustusta, joiden koko toteutuminen saattaa olla kiinni 
rakentamisavustuksen myöntämisestä. 

Opetus- ja kulttuuriministeriön vuosittain vahvistaman liikuntapaikkara-
kentamisen rahoitussuunnitelmaan esitettävien hankkeiden hakuaika-
taulun muutos joulukuun lopusta huhtikuun loppuun on Helsingin kau-
pungin kannalta kannatettava muutos. Tämä eriyttää seuraavalle vuo-
delle haettavat rakennushankkeiden valtionavustukset siitä, että hank-
keita esitetään mukaan kolmen seuraavan vuoden rahoitussuunnitel-
makaudelle.

Liikuntapaikkarakentamisen suunta-asiakirjan hyväksymisen yhteydes-
sä tulisi kirjata myös ne lainsäädännön muutostarpeet (esimerkiksi luo-
puminen 15 vuoden vuokrasopimuksen vaatimuksesta normaaleissa 
kenttärakentamishankkeissa), joilla voitaisiin edelleen vahvistaa tämän 
asiakirjan tavoitteita sekä sujuvoittaa avustustenhakemisen ja -
myöntämisen prosessia avustuksenhakijoiden näkökulmasta. Lisäksi 
tulisi edelleen selkeyttää ylipainehalleille mahdollisesti myönnettävien 
rakentamisavustusten edellytykset.

Helsingin kaupungin kannalta on myönteistä, että valtakunnallisilla 
hankkeilla on omat kriteerit. Näistä hankkeista tuli käydä erilliset neu-
vottelut valtion ja ko. kaupunkien kesken. 

Liikkumisohjelma on yksi Helsingin kaupungin keskeisistä strategiaoh-
jelmista. Lautakunta painottaa, että liikuntapaikkarakentamisen suunta-
asiakirjan tulisi omalta osaltaan tukea myös liikkumattomuuden vähen-
tämisen ja arkiliikkumisen lisäämisen tavoitteita sekä mahdollistaa laa-
jojen kuntalaisryhmien liikuntapaikkojen käyttö.

Liikuntapaikkarakentamisen suunta-asiakirja on selvästä kehitykses-
tään huolimatta vielä osin kriteereiltään suhteellisen yleisluontoinen, jo-
ten on jossain määrin epäselvää, mikä on jatkossa sen käytännön vai-
kutus liikuntapaikkarakentamisen ja avustuspäätösten suuntajana.

Käsittely

Asian esittelijänä toimi liikuntapaikkapäällikkö Petteri Huurre liikuntajoh-
taja Tarja Loikkasen jouduttua poistumaan kesken kokouksen.
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Esittelijä
liikuntapaikkapäällikkö
Petteri Huurre

Lisätiedot
Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi

Liitteet

1 Lausuntopyyntö 15.1.2021

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt 16.2.2021 mennessä kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnalta lausuntoa kaupunginhallitukselle valtion liikuntaneu-
voston liikuntapaikkarakentamisen suunta-asiakirjasta. Liikuntapaikka-
rakentamisen suunta-asiakirjaluonnos on kokonaisuudessaan liitteenä. 
Aikataulusyistä asiasta tulee antaa lausunto lautakunnan 16.2.2021 
kokouksessa eikä sitä voi panna pöydälle, jotta lausunto ehtii aikatau-
lussa kaupunginhallituksen käsittelyyn ja edelleen valtion liikuntaneu-
voston olosuhdejaostolle.

Valtion liikuntapaikkarakentamisen suunta-asiakirjasta on pyydetty lau-
suntoa myös kaupunkiympäristölautakunnalta.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi

Liitteet

1 Lausuntopyyntö 15.1.2021

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 14, 15, 16 ja 17 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §
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