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Kokousaika 09.11.2021 16:15 - 19:19

Kokouspaikka Fredriksberg, B-talo (Konepajankuja 3, 2. kerros)

Läsnä

Jäsenet

Arhinmäki, Paavo apulaispormestari
Ahde, Hilkka
Harkimo, Joel
Honkasalo, Veronika
Huff, Shawn
Kärkkäinen, Eeva
Makkonen, Teija
Niskanen, Dani
Tuomi-Nikula, Tuomas
Karhuvaara, Arja varajäsen

saapui 16:29, poissa: 171- 174 §
Kivimäki, Hanna varajäsen
Korpelainen, Lukas varajäsen
Partanen, Juha-Pekka varajäsen

Muut

Laitio, Tommi kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajoh-
taja

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

saapui 16:55, poissa: 171- 175 §
Vatka, Mikko nuorisoasiainjohtaja
Vänttinen, Katri kirjastopalvelujen johtaja
Eranka, Essi (etänä) viestintä- ja markkinointipäällikkö

tiedottaja
Nera, Miska hallintoasiantuntija
Kuusela, Matti (etänä) tilapalvelupäällikkö

asiantuntija
saapui 16:50, poistui 17:24, läsnä: 
176 §

Ihamäki, Saara aluekirjastopalvelujen johtaja
asiantuntija
saapui 17:25, poistui 18:12, läsnä: 
177 §
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Puheenjohtaja

Paavo Arhinmäki apulaispormestari
171 - 177 §

Esittelijät

Tommi Laitio kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajoh-
taja
171 - 173 §

Mikko Vatka nuorisoasiainjohtaja
174 §

Tarja Loikkanen liikuntajohtaja
175 - 176 §

Katri Vänttinen kirjastopalvelujen johtaja
177 §

Pöytäkirjanpitäjä

Miska Nera hallintoasiantuntija
171 - 177 §
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§ Asia

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

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

173 Asia/3 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Kristillisdemokraattien ja Sinisten valtuustoryhmän ryhmäaloitteesta 
maksuttomasta kuukaudesta kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluissa

174 Asia/4 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
varhaisnuorille suunnattavan jalkautuvan työn uusien toimintamallien 
kehittämistä koskevasta Tuomas Rantasen toivomusponnesta

175 Asia/5 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Mirita Saxbergin ym. aloitteesta ylipainehallin sijoittamisek-
si Laajasalon liikuntapuistoon

176 Asia/6 Oulunkylän jäähallin tarveselvitys

177 Asia/7 Myllypuron kirjaston laajennus
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§ 171
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 
Veronika Honkasalo ja Joel Harkimo sekä varatarkastajiksi jäsenet Tei-
ja Makkonen ja Tuomas Tuomi-Nikula.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 172
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan päätösten seuraaminen

Päätös

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

Toimialajohtaja

2.11.2021, 66 §
Elokuvatallenteiden hankinta (DVD- ja Blu-Ray-levyt) Helsingin kau-
punginkirjastolle

Hallintojohtaja

28.10.2021, 20 §
Valtionavustuksen hakeminen Taiteen keskustoimikunnalta kulttuuri-
palvelukokonaisuuden kulttuuripalvelukeskukset -palvelun Savoy 
JAZZFest -hankkeelle

28.10.2021, 21 §
Apurahan hakeminen Suomen Kulttuurirahastolta kulttuuripalvelukoko-
naisuuden
kulttuuripalvelukeskukset -palvelun Savoy JAZZFest -hankkeelle

29.10.2021, 22 §
Helsingin kulttuuri ja vapaa-ajan toimialan kaupunginorkesterin muusi-
koiden IPADien hankinta

Kirjastopalvelukokonaisuus

Kirjastopalvelujen johtaja

1.11.2021, 20 §
Salassa pidettävä

Kulttuuripalvelukokonaisuus

Kulttuurijohtaja

2.11.2021, 9 §
Toimitilan tilapäinen vuokraaminen Vuosaaresta taideprojektin toteu-
tusta varten

Kulttuurin edistämisen päällikkö
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2.11.2021, 12 §
Taide- ja kulttuuriavustukset 2021, kulttuurin edistämisen päällikön 7. 
jako

Taidemuseon johtaja

26.10.2021, 41 §
Taideteoslaina HAM Helsingin taidemuseolta Kuntsin modernin taiteen 
museolle, Gösta Diehl, 20.11.2021–20.3.2022, Kuntsin modernin tai-
teen museo

26.10.2021, 42 §
Taidemuseon taidehankinta Galerie Neugerriemschneiderista

27.10.2021, 43 §
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan Helsingin taidemuseon (HAM) työ-
suhteisten henkilöiden oikeus toteuttaa hankintoja viranhaltijan vastuul-
la

2.11.2021, 44 §
Taidemuseon taidehankinta taiteilijalta

5.11.2021, 45 §
Taidemuseon taidehankinta taiteilijalta

Kokoelmapäällikkö

27.10.2021, 2 §
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan Helsingin taidemuseon (HAM) taide-
kokoelmat -yksikön työsuhteisten henkilöiden oikeus toteuttaa hankin-
toja viranhaltijan vastuulla

Liikuntapalvelukokonaisuus

Liikuntajohtaja

4.11.2021, 39 §
Maa-alueen vuokraaminen Paloheinästä padeltoimintaa varten

Liikuntapaikkapäällikkö

25.10.2021, 46 §
Liikuntapaikkapäällikön päätöksen muuttaminen koskien maaalueen
lyhytaikaista vuokraamista Helsingin kaupungin 34. kaupunginosasta
(Pakila) Kiinteistö Oy Namika Areenalle rakennusluvan
hakemista varten

Ulkoilupalvelupäällikkö
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26.10.2021, 65 §
Maa-alueen vuokraaminen Kiinteistöosakeyhtiö Tapani Pietarila
Oy:lle Iso-Sarvaston venesatamasta

26.10.2021, 66 §
Maa-alueiden vuokraaminen Koivusaaren venesatamasta Nyländska
Jaktklubben rf:lle

29.10.2021, 67 §
Osallistuminen Etelä-Suomen kalatalousryhmä ESKO toimintaan
EU-rahoituskaudella 2021-2027

2.11.2021, 68 §
Maa-alueen vuokraaminen Koivusaaren venesatamasta Koivusaaren 
Pursiseura ry:lle

Nuorisopalvelukokonaisuus

Läntisen nuorisotyön aluepäällikkö

1.11.2021, 15 §
Vuokran kohtuullistaminen Raspi VII, Ruoholanden nuorisotalo

Kumppanuuspäällikkö

1.11.2021, 25 §
Vuoden 2021 toiminta- ja palkkausavustusten takaisinperinnät

1.11.2021, 26 §
AIESEC-Suomi ry:n projektiavustushakemus vuodelle 2021

Kulttuuri- ja kirjastojaosto

4.11.2021, § 24
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytä-
kirjan tarkastajien valinta

4.11.2021, § 25
Kehittämisavustukset vuodelle 2022

4.11.2021, § 26
Helsingin mallin kehittämisavustukset vuodelle 2022

4.11.2021, § 27
Taiteen perusopetuksen kehittämisavustukset vuodelle 2022

4.11.2021, § 28
Erityisavustus painotetun musiikinopetuksen kerhotoiminnan tuottami-
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seen
vuodelle 2022

4.11.2021, § 29
Taide- ja kulttuuriavustukset 2021, kulttuuri- ja kirjastojaoston 6.
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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§ 173
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Kristillisdemokraattien ja Sinisten valtuustoryhmän ryhmäaloittees-
ta maksuttomasta kuukaudesta kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluissa

HEL 2021-007740 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta tunnistaa tärkeän viestin kristillisde-
mokraattien ja sinisten valtuustoryhmän ehdotuksessa koronakriisin 
jälkeisessä kiitoskuukaudessa. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta kat-
soo kuitenkin, että ehdotuksen arvokasta tavoitetta yhteenkuuluvuu-
desta ja yleisöjen palaamisesta voidaan edistää ehdotettua tehok-
kaammilla ja laajempaa joukkoa hyödyttävillä tavoilla. Kulttuuri- ja va-
paa-aikalautakunta katsoo, että koronakriisin jälkeen kaupungin on teh-
tävä tekoja, joiden avulla kovan taloudellisen iskun ottaneet yleishyö-
dylliset ja yksityiset kulttuuri- ja tapahtumatoimijat löytävät sekä uusia 
yleisöjä että aiemmat yleisönsä uudelleen. Kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunta näkee kuitenkin aloitteessa mahdollisuuksia alennus- ja 
teemapäiville, mutta pitää ehdotettua kuukautta liian pitkänä aikana.  

Asiantuntija-arvioiden mukaan koronakriisi tulee olemaan keskuudes-
samme vielä pitkään. Vaikka Suomen rokotusaste saataisiin tavoitellun 
80 prosentin yläpuolelle, suuri osa maailmasta on yhä ilman ensim-
mäistäkään rokotetta. Rajojen aukeaminen ja matkailun palautuminen 
tullee tarkoittamaan, että koronavirus johtaa myös jatkossa satunnaisiin 
tartunta-aaltoihin. Kulttuurin ja vapaa-ajan palvelujen kenttä tarvitsee 
siksi tekoja, jotka palauttavat yleisön luottamuksen ventovieraiden 
kanssa samassa tilassa olemiseen. Eduskunnan hyväksymä korona-
passi on yksi keino edistää turvallisuudentunnetta kävijöiden keskuu-
dessa. 

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala tunnistaa aloitteessa mainitun tarpeen 
pysähtyä sen äärelle, mitä olemme käyneet vuosina 2020 ja 2021 läpi. 
Aloitteessa kuvattua kriisin kokemuksen äärelle pysähtymistä kulttuurin 
ja vapaa-ajan toimiala edesauttaa joulukuussa 2021 tekemällä ohjel-
maostoja kulttuurin ja liikunnan toimijoilta niin, että itsenäisyyspäivän 
aattona ja itsenäisyyspäivänä on maksutonta ohjelmaa eri puolilla kau-
punkia. Tuomalla iloa ja kauneutta kuntalaisille itsenäisyyspäivän viet-
toon voidaan sekä edistää kaupunkilaisten yhteenkuuluvuutta että työl-
listää koronakriisistä kärsineitä taiteen ja muun vapaa-aikasektorin 
ammattilaisia. Ohjelma toteutetaan ulkona tai useana pienempänä si-
sätapahtumana, jotta osallistujien ja esiintyjien terveysturvallisuus voi-
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daan taata. Ohjelman kulut katetaan toimialalla syntyneistä menosääs-
töistä, joista on jo aiemmin päätetty suunnata tänä vuonna 1 000 000 
euroa uusiin palveluostoihin kulttuuri- ja tapahtuma-alalta. Rahalla on jo 
tuotettu ohjelmaa esimerkiksi kesällä 2021 toteutetulle Kasarmitorin te-
rassille ja tuettu helsinkiläisten tapahtumajärjestäjien terveysturvalli-
suussuunnitelmia. 

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala on toimintakatteeseen sidottu, netto-
budjetoitu toimiala. Tämä tarkoittaa, että toimialan on katettava omalla 
tulohankinnallaan noin 15 prosenttia menoista. Aloitteessa ehdotetaan, 
että toimialan tapahtumista ja palveluista poistettaisiin käyntimaksut 
yhden kuukauden ajalta. Toimialan keskimääräinen myyntitulojen eli si-
säänpääsymaksujen ja myytyjen lippujen kuukausittainen tulo on noin 
500 000 euroa. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta katsoo, että pääsy-
maksujen poistaminen vaikeuttaisi entisestään muiden, taloudellisilta 
edellytyksiltään selvästi kaupunkia heikompien kulttuuri- ja tapahtuma-
alan toimijoiden tilannetta ja voitaisiin katsoa kilpailun vääristämiseksi. 
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta katsoo myös, että ehdotus johtaisi 
moniin käytännön hallinnollisiin ongelmiin esimerkiksi jo maksettujen 
kausimaksujen korvaamisesta. Lautakunta näkee, että täyden maksut-
tomuuden sijaan hyviä ja saavutettavia elämyksiä voidaan tuottaa esi-
merkiksi alennuskampanjoilla ja teemapäivillä sekä korostamalla palve-
luissa tehtyjä terveysturvallisuustoimia.  

Kaupungin talousarvioon vuodelle 2022 on suunniteltu erillistä varausta 
koronasta palautumiseen. Yhdeksi selkeäksi kohteeksi on tunnistettu 
kulttuuri- ja tapahtuma-ala. Koronakriisin tuottamien vaikeuksien lisäksi 
on todennäköistä, että valtion veikkausvoittovaroista kulttuuri- ja vapaa-
aikasektorille kanavoima rahoitus tulee heikkenemään lähivuosina. 
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala tulee suunnittelemaan erillismäärära-
han käyttöä yhdessä kumppaneiden kanssa tavalla, joka toisaalta aut-
taa yleisöjä palaamaan palvelujen pariin sekä rakentaa kumppaneille 
edellytyksiä toimia yhä vaikeutuvassa rahoitusympäristössä. Tämän 
työn osana voidaan myös miettiä koko elämysten tuottamisen kentän 
yhteisiä tapahtumallisia päiviä, joilla nostetaan paikallisylpeyttä ja Hel-
singin koko runsasta vapaa-ajan tarjontaa. Hyviä hetkiä tällaiseen ovat 
esimerkiksi Helsinki-päivä ja itsenäisyyspäivä sekä koulujen lomakau-
det.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

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

tommi.laitio(a)hel.fi
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Liitteet

1 Ryhmäaloite 23.06.2021 Ebeling Mika KORONASTA ETEENPÄIN

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt 30.11.2021 mennessä kulttuuri- ja va-
paa-aikalautakunnalta lausuntoa kaupunginhallitukselle Kristillisdemok-
raattien ja Sinisten valtuustoryhmän ryhmäaloitteesta koskien koronan 
jälkeistä kiitoskuukautta.  

Ryhmäaloite on kokonaisuudessaan liitteenä.

Aloitteesta ei ole pyydetty lausuntoja muilta lautakunnilta.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

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

tommi.laitio(a)hel.fi

Liitteet

1 Ryhmäaloite 23.06.2021 Ebeling Mika KORONASTA ETEENPÄIN

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 174
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
varhaisnuorille suunnattavan jalkautuvan työn uusien toimintamal-
lien kehittämistä koskevasta Tuomas Rantasen toivomusponnesta

HEL 2021-006152 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon: 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa, että toivomusponnessa esi-
tetty asia on tärkeä ja ajankohtainen erityisesti koronapandemiasta toi-
pumisen edistämiseksi. 

Jalkautuva nuorisotyö on merkittävä nuorisotyön muoto, jota nuoriso-
palveluissa tehdään niin keskitetysti (Stadin jalkautujat, Nuorisotyö rai-
teilla) kuin alueellisista nuorisotyöyksiköistä käsin ja yhteistyössä mui-
den toimijoiden kanssa. Lisäksi erityisinä juhla- ja tapahtumapäivinä to-
teutetaan eri toimijoiden kanssa nuorten keskuuteen jalkautuvia ope-
raatioita.  

Nuorisopalveluissa jalkautuvalla nuorisotyöllä tarkoitetaan nuorten suo-
simiin vapaa-ajan paikkoihin, kuten kaduille, puistoihin, ostoskeskuk-
siin, metroasemille ja tapahtumiin jalkatumista ja silloin kuin nuoret siel-
lä ovat. Näin mahdollistetaan keskustelutukea ja ohjausta matalalla 
kynnyksellä nuorten omissa paikoissa sekä voidaan tehdä havaintoja 
eri nuorista alueilla. Nuorisopalvelut on suunnattu pääosin 12-
vuotiaiden ikäryhmästä ylöspäin, mutta silloin kun jalkautuvassa nuori-
sotyössä kohdataan huolta herättäviä varhaisnuoria, ei heitä jätetä 
huomiotta, vaan tarvittaessa puututaan, selvitetään tilannetta ja ilmoite-
taan huolesta edelleen tarvittaville tahoille. 

Nuorisopalvelukokonaisuus on viime vuosina tiivistänyt ja kehittänyt en-
tisestään yhteistyötä sosiaali- ja terveystoimialan, erityisesti lastensuo-
jelun kanssa. Nuorisotyön alueiden ja lastensuojelun työntekijöiden vä-
lille valmistellaan parhaillaan entistä toimivampia kanavia viestinnän li-
säämiseksi niin palveluista kuin alueiden nuorten asioista sekä kehite-
tään työtapoja alueellisen yhteistyön tehostamiseksi. Näin voidaan pa-
rantaa esimerkiksi sitä, miten jalkautuvassa tai muussa nuorisotyössä 
kohdattu nuori voidaan saada tarvittaessa nopeasti oikean sosiaalityön 
palveluiden piiriin tai vastaavasti löytää sosiaalityössä kohdatulle nuo-
relle sopivia vapaa-ajan palveluita, tekemistä ja vertaisyhteisöjä. Sa-
malla tulisi selvittää voisiko jalkautuvan nuorisotyön alueellisena tuki-
kohtina hyödyntää yhteistyötä kaupungin omien ja järjestövetoisten 
asukastalojen kanssa.
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Parhaillaan on myös menossa kaupunkitasoinen lasten ja nuorten pal-
veluiden yhteistyörakenteen kehittäminen. Rakenteen tehtävä on koota 
lasten ja nuorten palveluiden alueelliset esihenkilöt eri toimialoilta yh-
teen seuraamaan ja keskustelemaan alueellisista ilmiöistä sekä johtaa 
ja ohjata yhteisten monialaisten toimintamallien toteutumista. Tämä 
mahdollistaisi nykyistä paremmin kaupungin eri osa-alueiden ilmiöihin 
puuttumisen monialaisella yhteistyöllä. Samalla valmistelussa on esitys 
monialaisista ns. ketteristä työryhmistä, jotka jalkautuvat ja tarttuvat 
nopeasti alueella nouseviin lapsiin ja nuoriin liittyviin ilmiöihin ja haas-
teisiin. Näiden ryhmän kokoamisesta olisi tarkoitus sopia em. alueelli-
sessa yhteistyörakenteessa, mutta myös nopeasti tarpeen mukaan ke-
nen tahansa yhteistyötahon koollekutsumana. Yhteistyöhön voi kutsua 
ulkopuolisia toimijoita, kuten järjestöjä tai muita viranomaistahoja ja yh-
teistyökumppaneita. Ilmiöt saattavat olla myös kuntarajat ylittäviä ja 
voivat vaatia laajempaakin yhteistyötä.  

Nuorisopalvelukokonaisuus on myös aloittanut vuonna 2021 sosiaali- ja 
terveystoimialan kanssa yhteisjalkautumisen kokeilun itäisessä Helsin-
gissä. Kokeilun tavoitteena on saada Helsinkiin pysyvä monialainen 
työtapa, joka voidaan kutsua tarvittaessa alueille akuutisti myös virka-
aikojen ulkopuolella, ilta-aikaan ja viikonloppuisin. Soten ja nuorisopal-
veluiden yhteisjalkautumista voidaan toivottavasti laajentaa osana kau-
punkistrategian mukaisia koronasta palautumisen toimia. Kokeilussa 
nuorisopalveluiden jalkautujat sekä lastensuojelun sosiaaliohjaaja jal-
kautuvat yhdessä niille alueille, joissa on havaittu lapsiin ja nuoriin liit-
tyviä huolestuttavia ilmiöitä. Työllä tavoitellaan erityisen haavoittuvassa 
asemassa olevia lapsia ja nuoria ja tehdään monialaisesti toimenpiteitä 
huolestuttaviin tilanteisiin ja ilmiöihin puuttumiseksi. Mallissa tehdään 
kaupungin toimijoiden lisäksi yhteistyötä tarvittavien muiden toimijoiden 
kanssa, kuten alueen koulujen, poliisin ja järjestötoimijoiden kanssa 
sekä huoltajien ja alueilla asuvien ja toimivien muiden aikuisten kanssa. 
Nuorisopalvelukokonaisuuden kokemuksen mukaan kokeilu on ollut 
onnistunut ja sen toivotaan jatkuvan ja laajentuvan myös tulevaisuu-
dessa.  

Vuoden 2018 lopussa nuorisopalvelut selvitti 10–12-vuotiaiden var-
haisnuorten tilannetta Helsingissä (Peltola 2018). Selvityksessä nousi 
erityisesti kaksi varhaisnuorten ryhmää, joilla oli palvelutarpeita: agg-
ressiivisesti käyttäytyvät (erityisesti pojat) sekä vetäytyvät (mm. yksi-
näiset, kotiin jäävät) varhaisnuoret. Keskeisenä palveluvajeena tässä 
ikäryhmässä todettiin iltapäivätoiminnan ja avoimien pelaamiseen ja 
leikkimiseen tarkoitettujen tilojen puute. Varhaisnuorten todettiin olevan 
väliinputoajaryhmä, joka oli liian vanha iltapäiväkerhoon mutta liian 
nuori nuorisotalolle. Tähän varhaisnuorten toiminnan tarpeeseen vas-
taa osaltaan juuri pilotoitu harrastamisen Suomen malli Helsingissä, 
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jonka tarkoituksena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mie-
luisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä. 

Koronaepidemian alkaessa ja nuorisotalojen sulkeuduttua nuorisopal-
velukokonaisuudessa koulutettiin henkilöstöä ja suunnattiin työpanosta 
merkittävästi jalkautuvaan nuorisotyöhön laajasti kaupungin eri asuina-
lueille. Tätä jalkautumista on osin jatkettu myös toimintojen avauduttua 
alueilla ilmeiden tarpeiden pohjalta, mutta valitettavasti tätä rajoittaa 
nuorisopalvelukokonaisuuden niukka henkilöstön määrä, joka on sidot-
tu suurilta osin alueiden nuorisotalojen toiminnan turvaamiseen. Edel-
leen kuitenkin nuorisotaloilta jalkaudutaan matalla kynnyksellä, jos 
työntekijät kuulevat, että alueella on jokin paikallinen erityisilmiö käyn-
nissä. 

Seuraavassa kaupunkistrategiassa vuosille 2021–2025 jalkautuvan 
nuorisotyön vahvistaminen on nostettu yhdeksi painopisteeksi. Epäsel-
vää on vielä, minkälaisen rahoituksen kaupunki tulee tähän osoitta-
maan, joka määrittää myös paljon kehittämisen suuntaa. Omalta osal-
taan nuorisopalvelukokonaisuus panostaa edellä mainittuihin yhteis-
työn malleihin sekä parantaa edelleen jalkautuvan nuorisotyön organi-
soitumista kaupungissa.

Käsittely

Vastaehdotus:
Shawn Huff: Viidennen kappaleen loppuun lisätään lause:

”Samalla tulisi selvittää voisiko jalkautuvan nuorisotyön alueellisena tu-
kikohtina hyödyntää yhteistyötä kaupungin omien ja järjestövetoisten 
asukastalojen kanssa.”

Kannattaja: Tuomas Tuomi-Nikula

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi Shawn Huffin vastaehdo-
tuksen yksimielisesti.

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Lisätiedot
Tiina Nurmi, suunnittelija, puhelin: 310 89121

tiina.nurmi(a)hel.fi

Liitteet

1 Rantanen Tuomas, toivomusponsi, Kvsto 19.5.2021 asia 10

Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antaa asiasta seuraavan lausunnon: 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa, että toivomusponnessa esi-
tetty asia on tärkeä ja ajankohtainen erityisesti koronapandemiasta toi-
pumisen edistämiseksi. 

Jalkautuva nuorisotyö on merkittävä nuorisotyön muoto, jota nuoriso-
palveluissa tehdään niin keskitetysti (Stadin jalkautujat, Nuorisotyö rai-
teilla) kuin alueellisista nuorisotyöyksiköistä käsin ja yhteistyössä mui-
den toimijoiden kanssa. Lisäksi erityisinä juhla- ja tapahtumapäivinä to-
teutetaan eri toimijoiden kanssa nuorten keskuuteen jalkautuvia ope-
raatioita.  

Nuorisopalveluissa jalkautuvalla nuorisotyöllä tarkoitetaan nuorten suo-
simiin vapaa-ajan paikkoihin, kuten kaduille, puistoihin, ostoskeskuk-
siin, metroasemille ja tapahtumiin jalkatumista ja silloin kuin nuoret siel-
lä ovat. Näin mahdollistetaan keskustelutukea ja ohjausta matalalla 
kynnyksellä nuorten omissa paikoissa sekä voidaan tehdä havaintoja 
eri nuorista alueilla. Nuorisopalvelut on suunnattu pääosin 12-
vuotiaiden ikäryhmästä ylöspäin, mutta silloin kun jalkautuvassa nuori-
sotyössä kohdataan huolta herättäviä varhaisnuoria, ei heitä jätetä 
huomiotta, vaan tarvittaessa puututaan, selvitetään tilannetta ja ilmoite-
taan huolesta edelleen tarvittaville tahoille. 

Nuorisopalvelukokonaisuus on viime vuosina tiivistänyt ja kehittänyt en-
tisestään yhteistyötä sosiaali- ja terveystoimialan, erityisesti lastensuo-
jelun kanssa. Nuorisotyön alueiden ja lastensuojelun työntekijöiden vä-
lille valmistellaan parhaillaan entistä toimivampia kanavia viestinnän li-
säämiseksi niin palveluista kuin alueiden nuorten asioista sekä kehite-
tään työtapoja alueellisen yhteistyön tehostamiseksi. Näin voidaan pa-
rantaa esimerkiksi sitä, miten jalkautuvassa tai muussa nuorisotyössä 
kohdattu nuori voidaan saada tarvittaessa nopeasti oikean sosiaalityön 
palveluiden piiriin tai vastaavasti löytää sosiaalityössä kohdatulle nuo-
relle sopivia vapaa-ajan palveluita, tekemistä ja vertaisyhteisöjä. 

Parhaillaan on myös menossa kaupunkitasoinen lasten ja nuorten pal-
veluiden yhteistyörakenteen kehittäminen. Rakenteen tehtävä on koota 
lasten ja nuorten palveluiden alueelliset esihenkilöt eri toimialoilta yh-
teen seuraamaan ja keskustelemaan alueellisista ilmiöistä sekä johtaa 
ja ohjata yhteisten monialaisten toimintamallien toteutumista. Tämä 
mahdollistaisi nykyistä paremmin kaupungin eri osa-alueiden ilmiöihin 
puuttumisen monialaisella yhteistyöllä. Samalla valmistelussa on esitys 
monialaisista ns. ketteristä työryhmistä, jotka jalkautuvat ja tarttuvat 
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nopeasti alueella nouseviin lapsiin ja nuoriin liittyviin ilmiöihin ja haas-
teisiin. Näiden ryhmän kokoamisesta olisi tarkoitus sopia em. alueelli-
sessa yhteistyörakenteessa, mutta myös nopeasti tarpeen mukaan ke-
nen tahansa yhteistyötahon koollekutsumana. Yhteistyöhön voi kutsua 
ulkopuolisia toimijoita, kuten järjestöjä tai muita viranomaistahoja ja yh-
teistyökumppaneita. Ilmiöt saattavat olla myös kuntarajat ylittäviä ja 
voivat vaatia laajempaakin yhteistyötä.  

Nuorisopalvelukokonaisuus on myös aloittanut vuonna 2021 sosiaali- ja 
terveystoimialan kanssa yhteisjalkautumisen kokeilun itäisessä Helsin-
gissä. Kokeilun tavoitteena on saada Helsinkiin pysyvä monialainen 
työtapa, joka voidaan kutsua tarvittaessa alueille akuutisti myös virka-
aikojen ulkopuolella, ilta-aikaan ja viikonloppuisin. Soten ja nuorisopal-
veluiden yhteisjalkautumista voidaan toivottavasti laajentaa osana kau-
punkistrategian mukaisia koronasta palautumisen toimia. Kokeilussa 
nuorisopalveluiden jalkautujat sekä lastensuojelun sosiaaliohjaaja jal-
kautuvat yhdessä niille alueille, joissa on havaittu lapsiin ja nuoriin liit-
tyviä huolestuttavia ilmiöitä. Työllä tavoitellaan erityisen haavoittuvassa 
asemassa olevia lapsia ja nuoria ja tehdään monialaisesti toimenpiteitä 
huolestuttaviin tilanteisiin ja ilmiöihin puuttumiseksi. Mallissa tehdään 
kaupungin toimijoiden lisäksi yhteistyötä tarvittavien muiden toimijoiden 
kanssa, kuten alueen koulujen, poliisin ja järjestötoimijoiden kanssa 
sekä huoltajien ja alueilla asuvien ja toimivien muiden aikuisten kanssa. 
Nuorisopalvelukokonaisuuden kokemuksen mukaan kokeilu on ollut 
onnistunut ja sen toivotaan jatkuvan ja laajentuvan myös tulevaisuu-
dessa.  

Vuoden 2018 lopussa nuorisopalvelut selvitti 10–12-vuotiaiden var-
haisnuorten tilannetta Helsingissä (Peltola 2018). Selvityksessä nousi 
erityisesti kaksi varhaisnuorten ryhmää, joilla oli palvelutarpeita: agg-
ressiivisesti käyttäytyvät (erityisesti pojat) sekä vetäytyvät (mm. yksi-
näiset, kotiin jäävät) varhaisnuoret. Keskeisenä palveluvajeena tässä 
ikäryhmässä todettiin iltapäivätoiminnan ja avoimien pelaamiseen ja 
leikkimiseen tarkoitettujen tilojen puute. Varhaisnuorten todettiin olevan 
väliinputoajaryhmä, joka oli liian vanha iltapäiväkerhoon mutta liian 
nuori nuorisotalolle. Tähän varhaisnuorten toiminnan tarpeeseen vas-
taa osaltaan juuri pilotoitu harrastamisen Suomen malli Helsingissä, 
jonka tarkoituksena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mie-
luisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä. 

Koronaepidemian alkaessa ja nuorisotalojen sulkeuduttua nuorisopal-
velukokonaisuudessa koulutettiin henkilöstöä ja suunnattiin työpanosta 
merkittävästi jalkautuvaan nuorisotyöhön laajasti kaupungin eri asuina-
lueille. Tätä jalkautumista on osin jatkettu myös toimintojen avauduttua 
alueilla ilmeiden tarpeiden pohjalta, mutta valitettavasti tätä rajoittaa 
nuorisopalvelukokonaisuuden niukka henkilöstön määrä, joka on sidot-
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tu suurilta osin alueiden nuorisotalojen toiminnan turvaamiseen. Edel-
leen kuitenkin nuorisotaloilta jalkaudutaan matalla kynnyksellä, jos 
työntekijät kuulevat, että alueella on jokin paikallinen erityisilmiö käyn-
nissä. 

Seuraavassa kaupunkistrategiassa vuosille 2021–2025 jalkautuvan 
nuorisotyön vahvistaminen on nostettu yhdeksi painopisteeksi. Epäsel-
vää on vielä, minkälaisen rahoituksen kaupunki tulee tähän osoitta-
maan, joka määrittää myös paljon kehittämisen suuntaa. Omalta osal-
taan nuorisopalvelukokonaisuus panostaa edellä mainittuihin yhteis-
työn malleihin sekä parantaa edelleen jalkautuvan nuorisotyön organi-
soitumista kaupungissa.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt 30.11.2021 mennessä kulttuuri- ja va-
paa-aikalautakunnalta lausuntoa kaupunginhallitukselle Tuomas Ran-
tasen toivomusponnesta, jonka kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 
19.5.2021 ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmän ryhmäaloit-
teeseen koskien lasten ja nuorten monialaista matalan kynnyksen hy-
vinvointityötä ja mielenterveyspalveluja.  

Toivomusponnessa valtuusto edellyttää, että sosiaali- ja terveystoimia-
la ja nuorisopalvelut selvittävät mahdollisuudet yhteistyölle erityisesti 
varhaisnuorille suunnattavan jalkautuvan työn uusien toimintamallien 
kehittämiseksi. Samalla tulee selvittää myös yhteistyön mahdollisuuk-
sia järjestöjen kanssa.  

Toivomusponnesta on pyydetty lausuntoa myös sosiaali- ja terveyslau-
takunnalta.

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Lisätiedot
Tiina Nurmi, suunnittelija, puhelin: 310 89121

tiina.nurmi(a)hel.fi

Liitteet

1 Rantanen Tuomas, toivomusponsi, Kvsto 19.5.2021 asia 10

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 175
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Mirita Saxbergin ym. aloitteesta ylipainehallin sijoittami-
seksi Laajasalon liikuntapuistoon

HEL 2021-007726 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta puoltaa jalkapalloilun tarpeisiin sopi-
van ylipainehallin selvitystyön jatkamista Laajasalon liikuntapuistossa 
alueen muiden kehitysprojektien yhteydessä. 

Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialaan kuuluva liikuntapalvelukokonaisuus 
on keskustellut ylipainehallista Laajasalon Palloseuran (LPS) kanssa 
vuoden 2021 aikana. Seura on ilmoittanut omaavansa valmiuden hallin 
hankkimista varten, mutta sen pystyttäminen edellyttäisi liikuntapuiston 
jo olemassa olevien kenttien uudelleenjärjestämistä sekä lisärakenta-
mista. 

Helsinkiläisillä jalkapalloseuroilla on tällä hetkellä 9 erikokoista ylipai-
nehallia, jotka pääosin puretaan kesäajaksi (liite). Liikuntapalvelukoko-
naisuudella ei ole omia ylipainehalleja, eikä niiden hankkimista pidetä 
tarkoituksenmukaisena muun muassa hallien energiankulutuksen sekä 
talviturvallisuuteen liittyvien riskien vuoksi. Liikuntapalvelukokonaisuu-
den hallinnassa on sen sijaan kaksi täysimittaista ja kiinteää jalkapallo-
hallia (Tali ja Myllypuro). 

Ylipainehallin ohella Laajasalon liikuntapuistoon kohdistuu useampia 
kehityshankkeita ja -ideoita. Keskeisin näistä on alueelle suunniteltu 
raitiovaunuvarikko, jonka seurauksena liikuntapaikkoja joudutaan siir-
tämään uusille paikoille. Kaupunkiympäristön toimia-ala on laatinut vii-
tesuunnitelman siirtojen toteuttamiseksi, minkä lisäksi niille on varattu 
määrärahoja Kruunuvuorenrannan aluerakentamisen investointirahoi-
tuksesta. Varikon toteuttamisaikataulu on kuitenkin siirtymässä huo-
mattavasti aiemmin suunnitellusta. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan näkemyksen mukaan Laajasalon 
liikuntapuiston suunnittelutyötä tulee jatkaa yleissuunnitelman tekemi-
sellä, mistä liikuntapalvelukokonaisuus, kaupunkiympäristön toimiala ja 
kaupunginkanslia ovat jo keskenään sopineet. Suunnitelman teossa 
otetaan huomioon LPS:n toiveet ylipainehallin sijoittamisesta liikunta-
puistoon mahdollisuuksien mukaan. Yleissuunnitelman teko on ajoitettu 
vuosille 2022–2023.
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Tämä lausunto on laadittu yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan 
kanssa ja se noudattelee kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan aiempia 
lausuntoja samaan tematiikkaa liittyen. 

Kyseiset lausunnot ovat:

 10.3.2020 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupungin-
hallitukselle valtuutettu Mia Nygårdin ym. valtuustoaloitteesta toi-
menpiteisiin ryhtymisestä kuplahallin saamiseksi Lauttasaaren Ruu-
kinlahden puistoon.

 7.9.2021 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupungin-
hallitukselle valtuutettu Ulla-Maija Urhon ym. talousarvioaloitteesta 
kuplahallin pystyttämiseksi Ruukinlahden puistoon vuonna 2021.

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 23.06.2021 Saxberg Mirita Kuplahalli Laajasalon liikun-
tapuistoon talviharjoittelua varten

2 Jalkapallohallit_Helsinki_kaikki

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta 
lausuntoa 30.11.2021 mennessä kaupunginhallitukselle valtuutettu Mi-
rita Saxbergin ja 14 muun valtuutetun aloitteesta talviliikuntamahdolli-
suuksien kehittämiseksi Laajasalon liikuntapuistossa. Aloite kokonai-
suudessaan liitteenä. 

Aloitteesta on pyydetty lausuntoa myös kaupunkiympäristölautakunnal-
ta.

Esittelijä
liikuntajohtaja
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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 23.06.2021 Saxberg Mirita Kuplahalli Laajasalon liikun-
tapuistoon talviharjoittelua varten

2 Jalkapallohallit_Helsinki_kaikki

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 176
Oulunkylän jäähallin tarveselvitys

HEL 2021-011799 T 10 06 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti hyväksyä Oulunkylän kaksi 
kaukaloisen jäähallin uudisrakennuksen tarveselvityksen (liite 1).

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli tilapalvelupäällikkö Matti Kuusela. Asian-
tuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Matti Kuusela, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 87783

matti.kuusela(a)hel.fi
Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi
Mustafa Gürler, arkkitehti, puhelin: 310 26435

mustafa.gurler(a)hel.fi

Liitteet

1 Oulunkylän jäähallin tarveselvityslomake
2 Oulunkylän jäähalli tilaohjelma

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Oulunkylän jäähallin peruskorjaushankkeen valmistelu aloitettiin kunto-
tutkimuksilla. Kuntotutkimuksissa tuli esille, että peruskorjauksen kor-
jaustoimenpiteet ovat korjausasteeltaan uusimiseen verrattavia ja 
myös, että peruskorjauksella saavutettava käyttöikätavoite jää uudisra-
kennusta lyhemmäksi. 

Heikosta tilanteesta huolimatta käyttöä turvaavilla toimilla on ollut saa-
vutettavissa sellaiset sisäilmastolliset olosuhteet, että jäähallin käyttöä 
voidaan muutamaksi vuodeksi jatkaa ennen varsinaista hanketta.
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Hankkeen valmistelua on jatkettu ottamalla peruskorjauksen rinnalle 
useita vaihtoehtoja ja selvitetty asemakaavan mahdollistaman kaksi 
kaukaloisen jäähallin rakentamista.

Esitetyssä ratkaisussa vuonna 1984 valmistunut Oulunkylän nykyinen 
jäähalli ja osa nykyisestä paikoitusalueesta puretaan. Tilalle rakenne-
taan korvaava uusi jäähalli kahdella kaukalolla, sekä hallia palvelevat 
tilat.

Oulunkylän jäähalli on olennainen osa Oulunkylän liikuntapuiston tar-
joamia liikuntapalveluita. Kaavoitus mahdollistaa kaksi kaukaloisen 
jäähallin toteuttamisen yhdyskuntarakenteeseen siten, että se toimin-
nallaan tukee ja aktivoi Oulunkylän keskusta-aluetta. 

Sijainniltaan erinomainen paikka lisätä Helsingin jäähallikapasiteettia, 
joka tulee sijaitsemaan entistä parempien erinomaisten liikenneyhteyk-
sien varrella lähellä Raide-Jokerin pysäkkiä ja sijaitsee kiinteänä osana 
liikuntapuiston muita liikuntapaikkoja sekä lähellä alueen kouluja. Li-
säksi jäähallin toteuttaminen ei lisää merkittävästi häiriöitä asuinalueel-
le tai uusille asuinalueille, eikä vaaranna kaupunkistrategian 2021 – 
2025 mukaista tärkeä monimuotoista lähiluontoa ja muu viihtyisyys ei 
kärsi. Tontilla on myös hyvä kunnallistekninen valmiusaste.

Oulunkylän jäähallin kaksi kaukaloinen uudisrakennus vastaa kasvavaan jääkenttätarpeeseen

Harjoitusjäähallikapasiteetin kasvattamiselle Helsingissä on selkeä pai-
ne harrastajamäärien kasvaessa tulevina vuosina (2021: 19,5 jääken-
tän tilanne; 2023: 23 jääkentän tavoite). Kaupunkikonsernin toimijoiden 
sisäisessä työnjaossa liikuntapalvelukokonaisuus vastaa Oulunkylän 
sekä Pirkkolan jäähalleista ja Jääkenttäsäätiökonserni puolestaan Hel-
singin, Hernesaaren, Salmisaaren, Kaarelan, Vuosaaren, Malmin ja 
Paloheinän jäähalleista. Näistä jo suljetun Konalan (2021) ja myöhem-
min suljettavan Hernesaaren (2022) jäähallien myötä kaupungista jää-
kenttäkapasiteetti pienenee 4,5 kappaleella.

Konalan ja Hernesaaren jäähallien mukana poistuvat jääkentät pysty-
tään korvaamaan Pirkkolan ja Herttoniemen jäähalleilla ja Oulunkylän 
jäähallin toinen kaukalo taas vastaa kasvavaan jääkenttätarpeeseen.

Kahden kaukalon jäähallissa tehokkuus parantuu

Kahden kaukalon jäähallin henkilöstökulut, muut kiinteät kulut ja tarvit-
tavat työkonehankinnat ovat vain hiukan suuremmat kuin yhden kauka-
lon hallissa. Kahden kaukalon jäähalli tuottaa kuitenkin kaksinkertaisen 
määrän liikuntasuoritteita ja mahdollistaa eri käyttäjäryhmien tarpeiden 
paremman huomioimisen sekä lisää erilaisten turnausten, kilpailujen ja 
tapahtumien järjestämisen mahdollisuutta Oulunkylän liikuntapuistossa.
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Uudet jäähallitilat parantavat käyttäjien arkea

Uudisrakennukseen toteutettavat turvalliset, terveelliset ja riittävät tilat 
luovat hyvät edellytykset jäähallin tehokkaalle toiminnalle ja vastaavat 
liikunnan palvelutarpeisiin. Uudisrakennukseen toteutetaan kaksi kau-
kaloinen jäähalli, pukuhuoneet, wc-ja suihkutilat, alkulämmittelytila, kui-
vaushuone varusteille, luistinten teroitustila, siivoustilat, seisomakat-
somot sekä jäänhoitokoneen ja talotekniikan vaatimat tilat. Kaavan ra-
joitusten johdosta 7 metrin vapaa korkeus ei ole jäähalleissa toteutetta-
vissa, hallien vapaasta korkeudesta tehdään niin korkeita kuin mahdol-
lista. Uudisrakennus mahdollistaa myös aurinkoenergian keräämisen 
toteuttamisen vesikatolla.

Jäähalli avoinna elokuun puolivälistä huhtikuun loppuun. Päivittäin jää-
halli on avoinna ma-pe klo. 07.00-22.00 ja la-su klo. 07.30-22.30. Kävi-
jät ovat pääosin seuroja ja lajeina ovat jääkiekko, ringette, kaukalopallo 
ja taitoluistelu.

Laajuus ja kustannukset

Peruskorjattavan huoltorakennuksen ja Oulunkylän kaksi kaukaloisen 
jäähallin uudisrakennuksen tilat ovat laajuudeltaan yhteensä 8883 htm² 
ja kaupunkiympäristön toimialan arvioima tuleva pääomavuokra 20,19 
euroa/m²/kk eli yhteensä noin 2,15 miljoonaa euroa vuodessa. Jäähal-
lin pinta-alan osuus on 6047 htm² ja tuleva vuokra 122 089 euroa kuu-
kaudessa eli noin 1,465 miljoonaa vuodessa.

Toiminnan käynnistämiskustannuksiin varataan 150 000 euroa, joka si-
sältää hankkeeseen kuulumattoman kalustamisen, tarvikkeet ja laitteet. 
Energiakustannuksiksi on arvioitu 271 000 euroa vuodessa.

Aikaisemmat päätökset ja muu yhteisvalmistelu

Liikuntalautakunta on päättänyt 11.5.2017 Oulunkylän liikuntapuiston 
huoltorakennuksen tarveselvityksen. Huoltorakennuksen osalta suun-
nittelua on jatkettu tarveselvityksen pohjalta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on nostanut esiin Oulunkylän liikun-
tapuiston huoltorakennuksen ja jäähallin hankkeet merkittävinä pitkän 
aikavälin oikeansuuntaisina kehityshankkeina lausunnoissaan raken-
tamisohjelman liittyen 22.9.2020, 18.6.2019 ja 19.6.2018.

Tarveselvitystä ja hankesuunnitelma on valmisteltu kaupunkiympäristö-
toimialan ja kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan yhteistyönä. Henkilökun-
taa on kuultu erillisissä käyttäjätapaamisissa ja esteettömyyssuunnitte-
lusta on huolehdittu. Koronatilanteesta johtuen käyttäjäryhmiä kuullaan 
laajemmin toteutussuunnittelun aikana.
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Hankkeen aikataulu

Jäähallin ja huoltorakennuksen perusparannus on aikataulutettu talon-
rakentamisen rakentamisohjelmassa toteutettavaksi 6/2024-8/2025. 
Hankesuunnitelma tulee lausunnolle alkuvuodesta 2022, jonka jälkeen 
alkaa toteutussuunnitteluvaihe.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Matti Kuusela, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 87783

matti.kuusela(a)hel.fi
Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi
Mustafa Gürler, arkkitehti, puhelin: 310 26435

mustafa.gurler(a)hel.fi

Liitteet

1 Oulunkylän jäähallin tarveselvityslomake
2 Oulunkylän jäähalli tilaohjelma

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
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§ 177
Myllypuron kirjaston laajennus

HEL 2021-010025 T 10 06 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti hyväksyä Myllypuron kirjaston 
tarveselvityksen.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli aluekirjastopalvelujen johtaja Saara Iha-
mäki. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Palautusehdotus:
Hilkka Ahde: Lautakunta palauttaa esityksen uudelleen valmisteltavaksi 
sillä ajatuksella, että kulttuuri-ja vapaa-ajan toimiala ottaa Myllypuron 
asukastilan vastuulleen  ja toiminta jatkuisi näiden tilojen osalta toistai-
seksi ennallaan. Asukastalotoiminnan jatkoa ja mahdollista kirjaston 
laajenemista arvioitaisiin uudelleen sen jälkeen kun tiedetään, mille 
toimialalle asukastalotoiminta sote-uudistuksen toimeenpanoon liitty-
vien päätösten jälkeen asettuu.

Toiminnan arvioinnissa tulisi ottaa huomioon myös alueen asukkaiden 
ja yhdistysten tarpeet sekä toiveet. Asukastalotoiminnan jatkumiselle 
annettava lisäaika on tarpeen myös siitä syystä, että tieto toiminnan 
päättymisestä on tullut sekä Myllypuro-seuralle että alueen yhdistyksille 
hyvin lyhyellä varoitusajalla.

Hilkka Ahteen palautusehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Hilkka Ahde jätti päätöksestä eriävän mielipiteen.

Esittelijä
kirjastopalvelujen johtaja
Katri Vänttinen

Lisätiedot
Saara Ihamäki, aluekirjastopalvelujen johtaja, puhelin: 310 85503

saara.ihamaki(a)hel.fi

Liitteet

1 Tarveselvitys

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Myllypuron mediakirjasto on toiminut Myllypuron ostoskeskuksessa 
osoitteessa Kiviparintie 2 J Erikoissijoitusrahasto Evli Vuokratuoton 
omistamissa tiloissa vuodesta 2011. Helsingin kaupunki on tehnyt tiloi-
hin 10 vuoden määräaikaisen vuokrasopimuksen, joka päättyy 
30.11.2021. Kaupungin käyttöön on vuokrattu yhteensä noin 420 m² ti-
lat, joista kirjaston käytössä on tällä hetkellä noin 154 m² ja muu osa on 
sosiaali- ja terveystoimialan käytössä. Sosiaali- ja terveystoimiala on 
ilmoittanut, ettei heillä ole enää tarvetta jatkaa tilojen käyttöä ja uusia 
sen vuokrasopimusta. 

Myllypuro on kirjastolle tärkeä sijainti ja kirjaston nykyinen paikka kau-
pan, metron, Liikuntamyllyn ja Metropolian kampuksen läheisyydessä 
on erinomainen. Vuokrasopimuksen uusiminen 10 vuodeksi mahdollis-
taa toiminnan jatkamisen, sekä laajentuminen tällä hetkellä Soten käy-
tössä oleviin tiloihin parantaa mahdollisuuksia tarjota monipuolisia kir-
jastopalveluja mm. alueen lapsiperheille.  

Toiminta nykyisin

Kirjastolla on käytössä pieni asiakastila, jossa tarjolla pääsy tietokoneil-
le sekä kokoelma, painopisteenä sanoma- ja aikakauslehdet. Lisäksi 
tarjolla on uutuusaineistoa.  Asiakkaiden käytössä on AV-studio ja vers-
taslaitteita (mm. 3D-tulostin, diaskanneri), taukotila ja työhuone. Asian-
tuntijapalveluissa painottuu matalan kynnyksen monipuolinen digituki.  

Myllypuron kirjasto on hallinnollisesti osa Kontula-Myllypuro kaksoiskir-
jastoa. Nykyisissä tiloissaankin sijaiten kirjaston konsepti edellyttäisi 
päivittämistä. Myllypuron kirjastossa oli  92 766 käyntikertaa vuonna 
2019 (ehjä vuosi ennen epidemiaa). 

Tilahankkeen vaikutukset alueen palveluihin

Myllypuron keskustaa on viime vuosina uudistettu monella tapaa. Nä-
kyvin uudisrakennus on Metropolia Ammattikorkeakoulun Myllypuron 
kampus uusitun ostoskeskuksen, metroaseman ja terveyskeskuksen 
vieressä. Metropolian kampuksessa opiskelee kaikkiaan 6 000 opiskeli-
jaa. Lisäksi Stadin ammattiopistoon sekä kielilukioon sijoittuu jatkossa 
lisää 2 500 opiskelijaa. 

Viimeisimmän väestöennusteen mukaan vuosina 2019–2034 Myllypu-
ron peruspiirin väestö kasvaa noin 2 600 asukkaalla. Tänä aikana alu-
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een alle 7-vuotiaiden määrän ennustetaan hieman pienenevän ja 7–15 
-vuotiaiden määrän puolestaan hieman kasvavan. 

Myllypuron kirjasto palvelee Myllypuron asukkaiden lisäksi myös mm. 
alueen opiskelijoita, Liikuntamyllyn kävijöitä sekä alueella työssä käy-
viä.

Laajannuksen vaikutus tila- ja toimintakustannuksiin

Vuokrattavat tilat ovat laajuudeltaan 415,5 m² ja arvioitu pääomavuokra 
on 22,26 e/m²/kk ja ylläpitovuoka 7,90 e/m²/kk. Sopimuksen kolmen 
ensimmäisen kuukauden aikana pääomavuokraa ei peritä.    

Kirjaston käytössä tällä hetkellä käytössä olevan 154 m² tilan vuokra-
kustannus on 4 573,38 euroa kuukaudessa eli noin 54 900 euroa vuo-
dessa. Laajennuksen jälkeen kuukausivuokra on 12 532,29 euroa eli 
noin 150 400 euroa vuodessa. Vuokrakustannukset kasvavat siis noin 
95 500 euroa vuodessa nykytasoon verrattuna. 

Tilaan on suunniteltu tehtäväksi muutostöitä, kuten seinän purkaminen 
ja maalaus, joiden kustannukseksi on arvioitu 41 000 euroa. Muutos-
töiden aiheuttamat kustannukset perittäisiin määräaikaisena 10 vuoden 
lisävuokrana, joka olisi noin 400 euroa kuukaudessa. Tarkempi suunni-
telma voidaan tehdä sen jälkeen, kun vuokrasopimuksen jatko varmis-
tuu. Kohteen mahdollisesta ennallistamisesta vuokrasopimuksen päät-
tyessä sovitaan vuokrasopimuksen yhteydessä.

Varsinaisen vuokran lisäksi kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala maksaa 
kaupunkiympäristön toimialalle hallintokuluna 0,5 euroa/m²/kk eli yh-
teensä 2 532 euroa vuodessa. 

Toiminnan laajentamiskustannuksiin kuuluu lisäksi Sotelta vapautuvien 
tilojen kalustaminen ja varustaminen kirjastokäyttöön, mikä rahoitetaan 
kirjaston irtaimen omaisuuden rahoista. Kirjasto varustetaan omatoimi-
käyttöön, mikä tarkoittaa, että tilaa voi käyttää myös varsinaisten aukio-
loaikojen ulkopuolella.  

Toimivalta

Helsingin kaupungin hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 3 momentin 4 koh-
dan mukaan toimialalautakunta päättää tilahanketta koskevan tarvesel-
vityksen hyväksymisestä. 

Esittelijä
kirjastopalvelujen johtaja
Katri Vänttinen

Lisätiedot
Saara Ihamäki, aluekirjastopalvelujen johtaja, puhelin: 310 85503
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saara.ihamaki(a)hel.fi

Liitteet

1 Tarveselvitys

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunkiympäristön toimiala

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 26.10.2021 § 166
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 171, 172, 173, 174, 175 ja 177 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 176 §.

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, 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/2021 27 (28)
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

09.11.2021

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

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
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: 09 310 13700

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

Paavo Arhinmäki
puheenjohtaja

Miska Nera
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Veronika Honkasalo Joel Harkimo

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 15.11.2021.


