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§ 40
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Mari Holopaisen ym. valtuustoaloitteesta avoimen ja maksuttoman 
tilan tarjoamiseksi jokaisessa kaupunginosassa

HEL 2020-012441 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää tärkeänä, että kaupunki omilla 
toimillaan lisää tilojen saatavuutta eri alueilla. Kaupunkistrategian mu-
kaisesti tasavertaisten mahdollisuuksien luomiseksi kulttuurin ja vapaa-
ajan toimiala varmistaa, että sen omia tiloja on helppoa ja turvallista 
käyttää koulutus-, kansalais- ja kulttuuritoimintaan. Lisäksi kulttuuri- ja 
vapaa-aikalautakunta pyrkii kaupungin strategian ja kaupunginhallituk-
sen 20.8.2018 hyväksymien asukaskäytön periaatteiden mukaisesti 
osaltaan varmistamaan, että tilatarjontaa kasvatetaan kaupunginosissa 
palveluiden mahdollistamien resurssien ja olosuhteiden puitteissa, 
huomioiden, että tiloja käytetään ensisijaisesti siihen tarkoitukseen, jo-
hon tilat on alun perin osoitettu. Avointa ja maksutonta tilojen käyttöä 
edistetään jatkossakin osana toimialan peruskorjaus- ja uudisrakenta-
mishankkeiden toteutusta, ja tilojen käyttötarkoitukset on määritelty 
kaavamääräyksin sekä rakennusluvissa. Tilasuunnittelussa huomioi-
daan alueen asukkaiden ja sidosryhmien tarpeita sekä kuullaan ja osal-
listetaan erilaisia sidosryhmiä. 

Tällä hetkellä Helsingin kaupunki tarjoaa Varaamo-palvelun kautta 
asukaskäyttöön monipuolisia tiloja ympäri kaupunkia ja tilojen määrää 
lisätään jatkuvasti. Ympärivuotisesti kuntalaisten varattavissa ovat tällä 
hetkellä yli kolmekymmentä kokoustamiseen tai ryhmätyöskentelyyn 
soveltuvaa tilaa, kaksikymmentä pientä työskentelytilaa sekä useita eri-
laisia harrastustiloja. Harrastamista tukevia tiloja, kuten soittamiseen tai 
äänittämiseen, ruoanlaittoon, liikuntaan ja pelaamiseen soveltuvia tiloja 
on noin kaksikymmentä. Lisäksi kesäkaudella on varattavissa yli viisi-
kymmentä muuta tilaa: 28 ulkotapahtumatilaa, 18 tenniskenttää sekä 
ulkoilusaarien kaksi kokoushuvilaa, kolme saunaa ja kolme mökkiä. 
Vuoden 2020 aikana palveluun tuotiin varattavaksi 51 uutta tilaa eri 
puolilta kaupunkia. Yhteensä Varaamo-palvelussa on kuntalaisten va-
rattavissa tällä hetkellä noin 130 Helsingin kaupungin tilaa. Tämänhet-
kisestä asukaskäyttöön soveltuvasta tila- ja resurssikapasiteetista kui-
tenkin vasta pieni osa on saatavilla nykyisen Varaamo-palvelun kautta. 
Varattavien tilojen määrä voidaan kymmenkertaistaa seuraavien vuo-
sien aikana, palvelujen luopuessa erillisjärjestelmistä ja rakenteista.
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Varaamo.hel.fi kehittää monipuolisesti tilojen löydettävyyttä ja saata-
vuutta. Kaupungin tilojen varaaminen, käyttöön liittyvien varausvahvis-
tusten ja sopimusten tekeminen keskitetään jatkossa entistä kiinteäm-
min varaamo.hel.fi -palveluun. Tilojen löydettävyyden ja paremman 
kuntalaiskokemuksen tarjoamiseksi kaupungin tila- ja resurssivaraus-
järjestelmät kootaan yhdeksi palvelualustaksi ja päällekkäisistä järjes-
telmistä luovutaan hallitusti. Nykyisten järjestelmien korvaaminen edel-
lyttää kaupunkiyhteistä kehitystyötä sekä tilavarauspalvelun ja hinnoit-
telun uudelleentarkastelua. Asukaskäytön mahdollistaminen varsinai-
sen käyttöajan ulkopuolella, eli tilojen omavalvontakäyttö, edellyttää 
yksityiskohtaisia tarkkoja selvityksiä ja uudistuksia tila- ja kiinteistökoh-
taisesti sekä laajempia kaupunkitasoisia linjauksia. Turvallisuuskeskei-
nen työ on hidasta, mutta konkretisoituu varattaviksi tiloiksi vähitellen.

Asukaskäytön periaatteiden toimeenpanemiseksi, kaupunkiyhteisen 
tarkastelun edistämiseksi ja tilavarauskokonaisuuden hallinnoimiseksi 
on kaupungin johtoryhmässä päätetty muodostaa toimialat läpileikkaa-
va kaupunkiyhteinen hallintamalli. Toimialat ylittävä ohjausryhmä on 
aloittanut toimintansa vuoden 2021 alussa ja vastaa kriittisistä linjauk-
sista sekä ohjaa, tukee ja seuraa tila- ja resurssipalveluiden etenemis-
tä. Ohjausryhmää johtaa kirjastopalvelujen johtaja Katri Vänttinen. 
Operatiivinen tiimi, joka koostuu eri toimialojen asiantuntijoista, tukee 
ohjausryhmän työskentelyä. Hallintamallin mukaisesti kaupunginkanslia 
vastaa järjestelmäkehityksestä sekä omistaa tila- ja resurssivarauspal-
velualustan. Palvelua ja prosesseja kehitetään kulttuurin ja vapaa-ajan 
toimialan johdolla. Kukin toimiala päättää palveluun liitettävistä tiloista 
ja niiden liittämisjärjestyksestä, tiloihin liittyvistä ohjeista ja rajoituksista 
sekä peruutusehdoista. Kaupunkiympäristön toimiala vastaa tilatekni-
sen kokonaisuuden koordinoinnista, pois lukien liikunnan fyysisten tilo-
jen hallinta, sekä kaavoituksesta. Muut asukaskäyttöön liittyvät linjauk-
set toteutetaan toimialoilla kaupunginhallituksen 20.8.2018 hyväksy-
mien asukaskäytön periaatteiden pohjalta. 

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla on tähän mennessä pyritty edistä-
mään tilojen asukaskäyttöä erityisesti kirjastopalvelukokonaisuudessa 
ja nuorisopalvelukokonaisuudessa tuomalla tiloja varattavaksi Varaa-
mo-palvelun kautta. Kirjastojen ja nuorisopalveluiden tilat muodostavat 
merkittävimmän osan kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tämänhetkises-
tä tilatarjonnasta Varaamo-palvelussa. Nuorisopalveluiden tilatarjontaa 
kasvatetaan vuoden 2021 aikana entisestään, kun järjestöjen vakiovuo-
rojen haku siirtyy vaihteittain osaksi Varaamo-palvelua. Liikuntapalve-
lukokonaisuus on tuonut palveluun varattavaksi tenniskenttiä sekä me-
rellisiä palveluita kuten saunoja, mökkejä ja kokoushuviloita vuonna 
2020. Kulttuurinpalveluiden tilojen tarjoamista Varaamo-palvelun kautta 
on selvitetty vuosien 2019–2020 aikana, mutta nykyinen tilavarausjär-
jestelmä ei toistaiseksi ole mahdollistanut kulttuuripalveluiden hallin-
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noimien tapahtumatilojen tuomista varattavaksi Varaamo-palvelun 
kautta. Tilavarauskokonaisuuden tärkeimmäksi kehityskohteiksi vuodel-
le 2021 on asetettu säännöllisen varaamisen kehittäminen. Tapahtu-
matilojen ja -alueiden varaamisen kehitystyö käynnistetään loppuvuo-
desta 2021. Kehitystyössä ovat mukana kaikki toimialat.

Helsinki pyrkii jatkossa yhä enenevissä määrin mahdollistamaan avoi-
men ja maksuttoman tilan tarjontaa kaupunginosittain myös osana 
kaupungin uudiskohteiden suunnittelua. Esimerkkiä kaupunginosayh-
distyksiä ja asukkaita osallistavasta tilojen suunnittelusta edustaa Ja-
komäen uusi palvelurakennus Jakomäen sydän. Jakomäen sydämeen 
sijoittuvat peruskoulun, päiväkodin, leikkipuiston ja nuorisotalon tilat. 
Uusi palvelurakennus on suunniteltu yhdessä talon tulevien käyttäjien 
kanssa asukastoimintaa ajatellen ja siinä on osallistettu asukkaita ja 
yhdistyksiä talon suunnitteluvaiheesta alkaen. Kulttuurin ja vapaa-ajan 
toimiala sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimiala pyrkivät yhdessä 
edistämään ja kehittämään asukaskäytön yhteistyörakennetta. Ensim-
mäiset tilat on luovutettu käyttöön elokuussa 2020. Rakennuksen yh-
teydessä olevien liikuntasalitilojen peruskorjaus valmistuu maaliskuus-
sa 2021, jolloin koko Jakomäen sydän -palvelurakennus on valmis. Ti-
lojen hallinnointiin, luovuttamiseen ja käyttöön liittyvä työ on käynnissä. 
Jakomäen sydämen valmistuminen lisää Itä-Helsingissä alueellista tila-
tarjontaa ja toimii esimerkkinä tuleville osallistaville tilahankkeille.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tavoitteena on jatkossakin lisätä 
avointa ja maksutonta tilatarjontaa kaupunginosissa yhteistyössä kau-
punkiympäristön toimialan kanssa osana erilaisten peruskorjaus- ja uu-
diskohteiden suunnittelua. On tärkeää, että jatkossa avoimen ja mak-
suttoman tilankäytön tarpeet huomioidaan entistä kiinteämmin osana 
koko kaupungin palveluverkko- ja tilasuunnittelua. Näiden palvelutar-
peiden suunnitteluperiaatteiden määrittelyä toimiala edistää yhteistyös-
sä muiden toimialojen kanssa.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Marika Westman, kehittämisasiantuntija, puhelin: 310 71574

marika.westman(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 11.11.2020 Holopainen Mari Avointa ja maksutonta tilaa 
jokaiseen kaupunginosaan

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt 6.4.2021 mennessä kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnalta lausuntoa kaupunginhallitukselle Mari Holopaisen ja 
14 muun valtuutetun aloitteesta jossa esitetään avointa ja maksutonta 
tilaa jokaiseen kaupunginosaan. Aloite on kokonaisuudessaan liitteenä.

Valtuustoaloitteesta on pyydetty lausuntoa myös kaupunkiympäristö-
lautakunnalta, kasvatus- ja koulutuslautakunnalta sekä sosiaali- ja ter-
veyslautakunnalta.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Marika Westman, kehittämisasiantuntija, puhelin: 310 71574

marika.westman(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 11.11.2020 Holopainen Mari Avointa ja maksutonta tilaa 
jokaiseen kaupunginosaan

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 23.03.2021 § 180

Kaupunkiympäristölautakunta 16.03.2021 § 120

Kaupunkiympäristölautakunta 09.03.2021 § 112

Kaupunkiympäristölautakunta 02.03.2021 § 101


