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§ 131
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Sami Muttilaisen ym. valtuustoaloitteesta Harjun nuori-
sotalon korjaus- ja käyttösuunnitelman laatimisesta

HEL 2021-002848 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta katsoo, että kulttuurihistoriallisesti 
arvokas rakennus pitää perusparantaa kulttuurin ja vapaa-ajan toimia-
lan tilaksi, jonka toiminnot suunnitellaan yhdessä alueen asukkaiden ja 
aktiivien kanssa ja jossa toimintaa toteuttaa ja osasta kustannuksista 
vastaa kaupungin rinnalla alueen järjestöt ja kulttuuritoimijat. Lautakun-
ta katsoo, että Harjun nuorisotalon tuleva käyttösuunnitelma tulee rat-
kaista mahdollisimman pian ja peruskorjaus tulee kirjata investointioh-
jelmaan niin, että peruskorjaus voidaan aloittaa mahdollisimman pian, 
jotta rakennus ei mene huonompaan kuntoon. 

Nuorisopalveluiden toiminnan uudelleenorganisoinnin tavoitteena oli 
kulttuurisen nuorisotyön alueellistaminen, jolloin toimintoja siirrettiin lä-
hemmäksi nuoria, tukemaan alueellista omaleimaisuutta ja aktiivista 
hyvinvoinnin edistämistä. Tarkoituksena oli saada tasaisempi palvelu-
valikko koko Helsinkiin ja toteuttaa kulttuurista nuorisotyötä lähipalvelu-
na, mikä mahdollistaa alueella tehtävän työn entistä paremman resur-
soinnin myös kulttuurisen nuorisotyön menetelmien ja henkilöstön avul-
la. Toimintoja siirrettiin mm. Kontulaan ja Itäkeskukseen, Kannelmä-
keen, Lauttasaareen sekä Pikkuhuopalahteen. Näissä tiloissa on tehty 
toiminnallisia muutoksia, jotka tukevat ja mahdollistavat laadukkaan 
toiminnan tiloissa.

Kulttuurisen nuorisotyön alueellistaminen yhteydessä järjestöt ja muut 
toimijat ovat pääsääntöisesti löytäneet korvaavat tilat kulttuurin ja va-
paa-ajan toimialan tiloista tai muualta. Nuorisopalvelukokonaisuuden 
tiedossa ei ole järjestöjä, joilta puuttuisi tilat toimintaansa Harjun van-
hoista käyttäjistä.

Harjun nuorisotalon toiminta jo aikaisemmin kohdistui alueellisen nuori-
sotyön kohderyhmää laajemmalle asiakaskunnalle. Kallion alueella on 
tarvetta kaupungin sekä järjestöjen yhteistyössä toteuttamalle kulttuuril-
le ja kansalaistoiminnalle.

Itäisessä kantakaupungissa on edelleen useita nuorisotiloja:   
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 Sörnäisissä sijaitsevat nuorisopalvelujen tapahtumayksikön kulttuu-
riareena Tiivistämö ja teatteriin erikoistunut toimipiste Narrin näyt-
tämö

 Vallilassa sijaitsevat nuorisopalveluiden kohdennetun pelitoiminnan 
keskus Pelitalo Sture, sateenkaarevasta toiminnan keskus IrisHel-
sinki

 Alppiharjussa sijaitseva Loisto setlementti ry:n pyörittämä Poikien 
talo/tyttöjen talo

 Mustikkamaa-Korkeasaari alueella sijaitsee kesäkaudella toimiva 
yhteisöllinen puutarha Syötävä puisto. Kaupunkikonserniin kuuluva 
Korkeasaari järjestää lapsille ja nuorille suunnattua leiritoimintaa.

 Eteläisen nuorisotyön ja Pasilan nuorisotyön yksikkö tekevät itäi-
sessä kantakaupungissa kouluyhteistyötä

Lisäksi Sörnäisissä sijaitsee kulttuuripalvelukokonaisuuden kaikille 
avoin monitoimitalo Caisa, jossa järjestetään myös kohdennettuja kurs-
seja ja työpajoja lapsille ja nuorille. Itäisen kantakaupungin alueella on 
useita toimijoita, joita avustetaan kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toi-
minta-avustuksista tai tapahtuma-avustuksista.

Lisäksi alueella on kolmannen sektorin toimijoista esimerkiksi: Oranssin 
kulttuurikeskus ja Circus.

Itäisessä kantakaupungissa on edelleen kehittymässä tapahtuma- ja 
kulttuurikeskittymä, jossa myös nuorille löytyy tekemistä ja tilaa. Esi-
merkkeinä tulevasta kehityksestä mm. Taideyliopisto Sörnäisten kam-
pus, joka keskittyy kuvataiteen sekä teatterin ja tanssin opetukseen ja 
Hanasaaren voimalaitoksen rakennusten tulevaisuuden visiot.

Harjun nuorisotalon rakennuksen vaatima usean miljoonan euron kor-
jaustyö nostaa tilan vuokraa merkittävästi. Rakennukseen on teetetty 
2019–2020 rakennetekniset tutkimukset, haitta-ainetutkimukset ja julki-
sivu- ja vesikattotutkimukset, joiden perusteella rakennus vaatii perus-
parannusta. 

Rakennus on suojeltu rakennustaiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti ar-
vokkaana rakennuksena ja siten säilyy osana helsinkiläisten kulttuuri-
perintöä myös alueen kehittymisen yhteydessä. Rakennusta ei saa 
purkaa eikä siinä saa tehdä sellaisia korjaus- tai muutostöitä, jotka tur-
melevat julkisivujen, vesikattojen, aula- ja käytävätilojen tai porrashuo-
neiden rakennustaiteellista tai historiallista arvoa tai tyyliä.

Käsittely

Vastaehdotus:
Teija Makkonen: Lisätään ensimmäiseen kappaleeseen: 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2021 3 (7)
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Asia/28
07.09.2021

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 51400 Fredriksberg, Konepajankuja 3 +358 9 310 1060 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 00510 Faksi Alv.nro
kulttuurijavapaa-aika@hel.fi FI02012566

Lautakunta katsoo tarpeelliseksi, että rakennukselle laaditaan käyttö-
suunnitelma, jonka perusteella Harjun peruskorjauksen kirjaamista in-
vestointisuunnitelmaan arvioidaan käyttösuunnitelman valmistuttua.

Kannattaja: Dani Niskanen

Vastaehdotus:
Veronika Honkasalo: Lisätään ensimmäiseen kappaleeseen:

Lautakunta katsoo, että Harjun nuorisotalon tuleva käyttösuunnitelma 
tulee ratkaista mahdollisimman pian ja peruskorjaus tulee kirjata inves-
tointiohjelmaan niin, että peruskorjaus voidaan aloittaa mahdollisimman 
pian, jotta rakennus ei mene huonompaan kuntoon. 

Kappaleeseen kymmenen seuraava muutos:  
Harjun nuorisotalon rakennuksen vaatima usean miljoonan euron kor-
jaustyö nostaa tilan vuokraa merkittävästi ilman että siitä saadaan toi-
minnan kannalta vastaavaa hyötyä. -> poistetaan lauseen loppu sanan 
"merkittävästi" jälkeen. 

Lisäksi poistetaan viimeinen kappale: 
"Mikäli ei saada Harjun peruskorjausta ei saada mahdutettua kaupun-
gin talonrakentamisen investointiohjelmaan lähivuosille, niin kulttuuri- ja 
vapaa-aikalautakunta katsoo, että Harjun nuorisotalosta voidaan luo-
pua ja suojeltu kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennus voisi saada uu-
den omistajan avulla uuden sisällön, joka täydentää parhaalla tavalla 
alueen palvelutarjontaa. Ei ole tarkoituksenmukaista, että rakennusta ei 
korjata ja jää se vajaakäytölle."

Kannattaja: Eeva Kärkkäinen

Teija Makkosen ja Veronika Honkasalon vastaehdotuksista äänestettiin 
vastakkain, jonka jälkeen voittanut ehdotus äänestettiin vastakkain esit-
telijän ehdotuksen kanssa. 

1 äänestys

JAA-ehdotus: Teija Makkosen vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna
EI-ehdotus: Veronika Honkasalon vastaehdotuksen mukaisesti muutet-
tuna

Jaa-äänet: 5
Joel Harkimo, Heimo Laaksonen, Teija Makkonen, Dani Niskanen, Ni-
na Suomalainen

Ei-äänet: 8
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, 
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Veronika Honkasalo, Shawn Huff, Eeva Kärkkäinen, Tuomas Tuomi-
Nikula

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi tässä äänestyksessä Vero-
nika Honkasalon vastaehdotuksen äänin 5 - 8.

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Veronika Honkasalon vastaehdotuksen mukaisesti muutet-
tuna

Jaa-äänet: 5
Joel Harkimo, Heimo Laaksonen, Teija Makkonen, Dani Niskanen, Ni-
na Suomalainen

Ei-äänet: 8
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, 
Veronika Honkasalo, Shawn Huff, Eeva Kärkkäinen, Tuomas Tuomi-
Nikula

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi tässä äänestyksessä Vero-
nika Honkasalon vastaehdotuksen äänin 5 - 8.

Kahden suoritetun äänestyksen jälkeen kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunta päätti hyväksyä Veronika Honkasalon vastaehdotuksen 
mukaisesti muutetun ehdotuksen.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Matti Kuusela, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 87783

matti.kuusela(a)hel.fi
Tiina Hörkkö, aluepäällikkö, puhelin: 310 23188

tiina.horkko(a)hel.fi
Mikko Vatka, nuorisoasiainjohtaja, puhelin: 310 71252
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mikko.vatka(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 03.03.2021 Muttilainen Sami HARJUN NUORISOTA-
LON KORJAUS- JA KÄYTTÖSUUNNITELMA

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta katsoo, että kulttuurihistoriallisesti 
arvokas rakennus pitää perusparantaa kulttuurin ja vapaa-ajan toimia-
lan tilaksi, jonka toiminnot suunnitellaan yhdessä alueen asukkaiden ja 
aktiivien kanssa ja jossa toimintaa toteuttaa ja osasta kustannuksista 
vastaa kaupungin rinnalla alueen järjestöt ja kulttuuritoimijat.

Nuorisopalveluiden toiminnan uudelleenorganisoinnin tavoitteena oli 
kulttuurisen nuorisotyön alueellistaminen, jolloin toimintoja siirrettiin lä-
hemmäksi nuoria, tukemaan alueellista omaleimaisuutta ja aktiivista 
hyvinvoinnin edistämistä. Tarkoituksena oli saada tasaisempi palvelu-
valikko koko Helsinkiin ja toteuttaa kulttuurista nuorisotyötä lähipalvelu-
na, mikä mahdollistaa alueella tehtävän työn entistä paremman resur-
soinnin myös kulttuurisen nuorisotyön menetelmien ja henkilöstön avul-
la. Toimintoja siirrettiin mm. Kontulaan ja Itäkeskukseen, Kannelmä-
keen, Lauttasaareen sekä Pikkuhuopalahteen. Näissä tiloissa on tehty 
toiminnallisia muutoksia, jotka tukevat ja mahdollistavat laadukkaan 
toiminnan tiloissa.

Kulttuurisen nuorisotyön alueellistaminen yhteydessä järjestöt ja muut 
toimijat ovat pääsääntöisesti löytäneet korvaavat tilat kulttuurin ja va-
paa-ajan toimialan tiloista tai muualta. Nuorisopalvelukokonaisuuden 
tiedossa ei ole järjestöjä, joilta puuttuisi tilat toimintaansa Harjun van-
hoista käyttäjistä.

Harjun nuorisotalon toiminta jo aikaisemmin kohdistui alueellisen nuori-
sotyön kohderyhmää laajemmalle asiakaskunnalle. Kallion alueella on 
tarvetta kaupungin sekä järjestöjen yhteistyössä toteuttamalle kulttuuril-
le ja kansalaistoiminnalle.

Itäisessä kantakaupungissa on edelleen useita nuorisotiloja:   

 Sörnäisissä sijaitsevat nuorisopalvelujen tapahtumayksikön kulttuu-
riareena Tiivistämö ja teatteriin erikoistunut toimipiste Narrin näyt-
tämö
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 Vallilassa sijaitsevat nuorisopalveluiden kohdennetun pelitoiminnan 
keskus Pelitalo Sture, sateenkaarevasta toiminnan keskus IrisHel-
sinki

 Alppiharjussa sijaitseva Loisto setlementti ry:n pyörittämä Poikien 
talo/tyttöjen talo

 Mustikkamaa-Korkeasaari alueella sijaitsee kesäkaudella toimiva 
yhteisöllinen puutarha Syötävä puisto. Kaupunkikonserniin kuuluva 
Korkeasaari järjestää lapsille ja nuorille suunnattua leiritoimintaa.

 Eteläisen nuorisotyön ja Pasilan nuorisotyön yksikkö tekevät itäi-
sessä kantakaupungissa kouluyhteistyötä

Lisäksi Sörnäisissä sijaitsee kulttuuripalvelukokonaisuuden kaikille 
avoin monitoimitalo Caisa, jossa järjestetään myös kohdennettuja kurs-
seja ja työpajoja lapsille ja nuorille. Itäisen kantakaupungin alueella on 
useita toimijoita, joita avustetaan kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toi-
minta-avustuksista tai tapahtuma-avustuksista.

Lisäksi alueella on kolmannen sektorin toimijoista esimerkiksi: Oranssin 
kulttuurikeskus ja Circus.

Itäisessä kantakaupungissa on edelleen kehittymässä tapahtuma- ja 
kulttuurikeskittymä, jossa myös nuorille löytyy tekemistä ja tilaa. Esi-
merkkeinä tulevasta kehityksestä mm. Taideyliopisto Sörnäisten kam-
pus, joka keskittyy kuvataiteen sekä teatterin ja tanssin opetukseen ja 
Hanasaaren voimalaitoksen rakennusten tulevaisuuden visiot.

Harjun nuorisotalon rakennuksen vaatima usean miljoonan euron kor-
jaustyö nostaa tilan vuokraa merkittävästi ilman että siitä saadaan toi-
minnan kannalta vastaavaa hyötyä. Rakennukseen on teetetty 2019–
2020 rakennetekniset tutkimukset, haitta-ainetutkimukset ja julkisivu- ja 
vesikattotutkimukset, joiden perusteella rakennus vaatii perusparan-
nusta. 

Rakennus on suojeltu rakennustaiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti ar-
vokkaana rakennuksena ja siten säilyy osana helsinkiläisten kulttuuri-
perintöä myös alueen kehittymisen yhteydessä. Rakennusta ei saa 
purkaa eikä siinä saa tehdä sellaisia korjaus- tai muutostöitä, jotka tur-
melevat julkisivujen, vesikattojen, aula- ja käytävätilojen tai porrashuo-
neiden rakennustaiteellista tai historiallista arvoa tai tyyliä.

Mikäli ei saada Harjun peruskorjausta ei saada mahdutettua kaupungin 
talonrakentamisen investointiohjelmaan lähivuosille, niin kulttuuri- ja 
vapaa-aikalautakunta katsoo, että Harjun nuorisotalosta voidaan luo-
pua ja suojeltu kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennus voisi saada uu-
den omistajan avulla uuden sisällön, joka täydentää parhaalla tavalla 
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alueen palvelutarjontaa. Ei ole tarkoituksenmukaista, että rakennusta ei 
korjata ja jää se vajaakäytölle.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt 7.9.2021 mennessä kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnalta lausuntoa kaupunginhallitukselle Sami Muttilaisen ja 
18 muun valtuutetun valtuustoaloitteesta Harjun nuorisotalon korjaus- 
ja käyttösuunnitelmasta. Aloite on kokonaisuudessaan liitteenä.

Aloitteesta on pyydetty lausuntoa myös kaupunkiympäristölautakunnal-
ta.

Lausuntoa ei voi aikataulusyistä panna pöydälle enää tässä kokouk-
sessa.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Matti Kuusela, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 87783

matti.kuusela(a)hel.fi
Tiina Hörkkö, aluepäällikkö, puhelin: 310 23188

tiina.horkko(a)hel.fi
Mikko Vatka, nuorisoasiainjohtaja, puhelin: 310 71252

mikko.vatka(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 03.03.2021 Muttilainen Sami HARJUN NUORISOTA-
LON KORJAUS- JA KÄYTTÖSUUNNITELMA

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 31.08.2021 § 406

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 24.08.2021 § 100


