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Kokousaika 15.02.2022 16:15 - 18:33

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

Läsnä

Jäsenet

Arhinmäki, Paavo apulaispormestari
Suomalainen, Nina (etänä) varapuheenjohtaja
Ahde, Hilkka (etänä)
Ahmed, Mahad (etänä)
Alanko-Kahiluoto, Outi(etänä)
Honkasalo, Veronika
Kärkkäinen, Eeva (etänä)
Laaksonen, Heimo (etänä)
Makkonen, Teija
Niskanen, Dani (etänä)
Tuomi-Nikula, Tuomas
Hagman, Oona (etänä) varajäsen
Miettinen, Nina (etänä) varajäsen

Muut

Aalto, Laura vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala-
johtaja

Laine-Hendolin, Kirsti (etänä) hallintojohtaja
Heiskanen, Reetta (etänä) vs. kulttuurijohtaja
Loikkanen, Tarja (etänä) liikuntajohtaja
Vatka, Mikko nuorisoasiainjohtaja
Vänttinen, Katri (etänä) kirjastopalvelujen johtaja
Eranka, Essi (etänä) viestintä- ja markkinointipäällikkö

tiedottaja
Nera, Miska hallintoasiantuntija
Palamaa, Pirjo hallintosihteeri

tekninen avustaja
Huurre, Petteri (etänä) liikuntapaikkapäällikkö

asiantuntija
saapui 16:31, poistui 17:09, läsnä: 
33 §

Perttula, Minttu (etänä) erityissuunnittelija
asiantuntija
saapui 17:12, poistui 17:57, läsnä: 
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34 §

Puheenjohtaja

Paavo Arhinmäki apulaispormestari
29 - 38 §

Esittelijät

Paavo Arhinmäki apulaispormestari
29 §

Laura Aalto vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala-
johtaja
30 §, 32 §

Kirsti Laine-Hendolin hallintojohtaja
31 §

Tarja Loikkanen liikuntajohtaja
33 - 36 §

Katri Vänttinen kirjastopalvelujen johtaja
37 §

Reetta Heiskanen vs. kulttuurijohtaja
38 §

Pöytäkirjanpitäjä

Miska Nera hallintoasiantuntija
29 - 38 §
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§ Asia

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

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

31 Asia/3 Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan selvitys vuoden 2021 toteutumatto-
masta sitovasta toiminnallisesta tavoitteesta

32 Asia/4 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Vesa Korkkulan ym. valtuustoaloitteesta skeittipuistojen 
kunnostuksen tarpeesta Helsingissä

33 Asia/5 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Teija Makkosen ym. valtuustoaloitteesta jalkapallohallin 
rakentamiseksi Tapulikaupungin liikuntapuistoon

34 Asia/6 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Sinikka Vepsän ym. valtuustoaloitteesta Seurasaaren ui-
mala-alueen saunahankkeen perumiseksi

35 Asia/7 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Anna Vuorjoen toivomusponnesta koskien kaupungin yllä-
pitämiä talviuintipaikkoja

36 Asia/8 Kulttuuri ja vapaa-aikalautakunnan lausunto Maunulan liikuntahallin 
korjaustöiden hankesuunnitelmasta

37 Asia/9 Helsingin kaupunginkirjaston digitaalisten lehtipalveluiden hankinta 
yhteisesti HelMet-kirjastojen kanssa

38 Asia/10 Yksityishenkilön oikaisuvaatimus kulttuurin edistämisen päällikön pää-
tökseen 14.1.2022, § 2



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2022 1 (44)
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Asia/1
15.02.2022

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

§ 29
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 
Outi Alanko-Kahiluoto ja Dani Niskanen sekä varatarkastajiksi jäsenet 
Eeva Kärkkäinen ja Nina Miettinen.

Käsittely

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta valitsi puheenjohtajan ehdotuksesta 
yksimielisesti pöytäkirjan varatarkastajaksi Shawn Huffin sijasta Nina 
Miettisen.

Esittelijä
apulaispormestari
Paavo Arhinmäki

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 Outi Alanko-Kahiluoto ja Dani Niskanen sekä varatarkastajiksi jä-
senet Eeva Kärkkäinen ja Shawn Huff.

Esittelijä
apulaispormestari
Paavo Arhinmäki

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 30
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan päätösten seuraaminen

Päätös

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

Vs. toimialajohtaja

31.1.2022, 7 §
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan asiakastiloja koskevien sulkupäätös-
ten kumoaminen 1.2.2022 alkaen sekä tartuntatautilain 58 ja 58 d §:n 
noudattamisen edellyttämät toimenpiteet asiakastiloissa ja toiminnassa 
ajalla 1. – 15.2.2022

2.2.2022, 8 §
Tartuntatautilain 58 d §:n noudattamisen edellyttämät toimenpiteet kult-
tuurin ja vapaa-ajan toimialan asiakastiloissa ja toiminnassa ajalla 2. – 
15.2.2022

8.2.2022, 9 §
Vedenkäsittelyn kemikaalien hankinta uimahalleihin ja maauimaloihin 
puitesopimuksena

8.2.2022, 10 §
Tartuntatautilain 58 ja 58 d §:n noudattamisen edellyttämät toimenpi-
teet kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan asiakastiloissa ja toiminnassa 
ajalla 8. – 22.2.2022

8.2.2022, 11 §
Rahoituksen myöntäminen Helsinki Ski Weeks -tapahtuman yhteistyö-
sopimuksen kustannuksiin

10.2.2022, 12 §
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tulosbudjetin määrärahajaon vahvis-
taminen vuodelle 2022

Hallintojohtaja

4.2.2022, 3 §
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hankinta Pelitalo-palvelun hallintaoh-
jelmistoksi

Kirjastopalvelukokonaisuus

Kirjastopalvelujen johtaja
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7.2.2022, 4 §
Salassa pidettävä

8.2.2022, 5 §
Salassa pidettävä

10.2.2022, 6 §
Salassa pidettävä

Kulttuuripalvelukokonaisuus

Vs. kulttuurijohtaja

7.2.2022, 2 §
Vahingonkorvausvaatimus koskien esinevahinkoa

9.2.2022, 3 §
Tilan määräaikainen vuokraaminen kulttuuripalvelukokonaisuuden 
käyttöön, Tallberginkatu 1 B

Taidemuseon johtaja

2.2.2022, 11 §
Taidemuseon prosenttirahahankinta, Pohjois-Verkkosaari / Nihti, Kala-
satama, luonnospäätös

2.2.2022, 12 §
Taideteoslaina HAM Helsingin taidemuseolta Gallen-Kallelan museolle, 
Akseli Gallen-Kallela mentorina, 12.02.2022 - 11.09.2022, Gallen-
Kallelan Museo

11.2.2022, 13 §
Taidemuseon prosenttirahahankinta, Nihti / Pohjois-Verkkosaari, Kala-
satama, luonnospäätös

11.2.2022, 14 §
Taidemuseon taidehankinta taiteilijalta

11.2.2022, 15 §
Taidemuseon prosenttirahahankinta, Käpylän peruskoulun Untamo-
rakennus, Käpylä, luonnospäätös

Kulttuurin edistämisen päällikkö

3.2.2022, 4 §
Taide- ja kulttuuriavustukset 2022, kulttuurin edistämisen päällikön 2. 
jako

Liikuntapalvelukokonaisuus
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Liikuntajohtaja

2.2.2022, 5 §
Varaston vuokraaminen Hietarannan uimarannan vanhasta huoltora-
kennuksesta Hietsu Beach Volley ry:lle

Liikuntapaikkapäällikkö

31.1.2022, 3 §
Tukiasematilan vuokraus Ruskeasuon liikuntapuistossa sijaitsevasta 
liikuntahallista DNA Tower Finland Oy:lle

7.2.2022, 4 §
Väinö Tannerin kentän huoltorakennuksen vuokraus Haapaniemen 
Kenttä Oy:lle

9.2.2022, 5 §
Myllypuron Liikuntamyllyn uima-alasosaston ja sen yhteydessä olevien 
tilojen vuokraaminen Oy Sea Safety Scandinavia Ltd.:lle

Liikuntapalvelupäällikkö

1.2.2022, 3 §
Tapahtuma-avustusten 2022 myöntäminen

Ulkoilupalvelupäällikkö

7.2.2022, 4 §
Aluspaikan vuokraaminen Katajanokan Kasinonlaiturista Suomen Nuo-
risopurjelaivat Oy:lle

Nuorisopalvelukokonaisuus

Nuorisoasiainjohtaja

7.2.2022, 4 §
Tutkimuslupa, Miten tapahtumanjärjestäjät voivat jatkaa kulttuuritapah-
tumien järjestämistä nuorille pandemian aikana? - opinnäytetyötä var-
ten

Kumppanuuspäällikkö

2.2.2022, 8 §
Arabian Asukastalot ry:n pika-avustuksen vuodelta 2021 käyttämättä 
jääneen osuuden takaisinperintä

8.2.2022, 9 §
Nuorten toimintaryhmän Kollektiivi Juuret projektiavustushakemus 
2022
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Läntisen nuorisotyön aluepäällikkö

9.2.2022, 3 §
Harrastamisen Suomen malli Helsingissä 2022 - 2024 (DPS)

Kulttuuri- ja kirjastojaosto

8.2.2022, § 1
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytä-
kirjan tarkastajien valinta

8.2.2022, § 2
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaoston pöytäkir-
jojen pitäminen yleisesti nähtävänä vuonna 2022

8.2.2022, § 3
Taide- ja kulttuuriavustukset 2022, kulttuuri- ja kirjastojaoston 2. jako

Esittelijä
vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Laura Aalto

Lisätiedot
Pirjo Palamaa, hallintosihteeri, puhelin: 09 310 87764

pirjo.palamaa(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hallintosäännön 19 luvun 3 §:n 2 momentin mukaan toimialalautakunta 
tai apulaispormestari voi ottaa lautakunnan käsiteltäväksi asian, jossa 
sen alainen toimielin tai viranhaltija on tehnyt päätöksen. Toimialajohta-
ja voi ottaa toimialalautakunnan käsiteltäväksi asian, jossa sen alainen 
viranhaltija on tehnyt päätöksen.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan viranhaltijapäätökset julkaistaan ko-
konaisuudessaan internetissä, siltä osin kuin ne eivät sisällä salassa 
pidettäviä ja henkilötietoja, osoitteessa:

Viranhaltijapäätökset | Helsingin kaupunki

Esittelijä
vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Laura Aalto

https://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/fi/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/
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Lisätiedot
Pirjo Palamaa, hallintosihteeri, puhelin: 09 310 87764

pirjo.palamaa(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 31
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan selvitys vuoden 2021 toteutumat-
tomasta sitovasta toiminnallisesta tavoitteesta

HEL 2021-013148 T 02 02 01

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi selvityksen kaupunginhallituk-
selle ja edelleen kaupunginvaltuustolle kulttuurin ja vapaa-ajan toimia-
lan vuoden 2021 toteutumatta jääneestä talousarvion sitovan toiminnan 
tavoitteesta.

Esittelijä
hallintojohtaja
Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot
Mervi Smahl-Laurikainen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 89016

mervi.smahl-laurikainen(a)hel.fi
Reetta Sariola, suunnitteluyksikön päällikkö, puhelin: 310 32987

reetta.sariola(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Vuoden 2021 talousarvion noudattamisohjeiden mukaan lauta- ja joh-
tokuntien on annettava selvitys toteutumatta jääneistä sitovista toimin-
nallisista tavoitteista siten, että selvitykset voidaan käsitellä kaupungin-
valtuustossa ennen tilinpäätöksen allekirjoittamista kaupunginhallituk-
sessa

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kolmesta sitovasta tavoitteesta yksi 
jäi toteutumatta.

Tavoite: Palveluja parannetaan asiakaskokemuksen perusteella. 

Toteuma: Tuotetaan konkreettiset kuvaukset palvelujen tuottamisen st-
rategiasta ennen valtuustokauden loppua sekä luodaan yhteiset avus-
tamisen ja palvelutuotannon hankinnan käytännöt. Mittari: jokaisen pal-
velukokonaisuuden kuvaukset ovat valmiit ennen valtuustokauden lop-
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pua ja avustamisen ja hankinnan käytännöt on luotu. Tietolähteenä 
toimialan seuranta.

Tavoite ei toteutunut.

Perustelu:

Sitovan tavoitteen mittarina on, että jokaisen palvelukokonaisuuden ku-
vaukset ovat valmiit ennen valtuustokauden loppua. Kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunta päätti iltakoulussaan 4.5.2021 muuttaa aikataulua niin, 
että palvelukokonaisuuksien kuvaukset tuli olla valmiina vuoden 2021 
aikana. 

Vaikka tavoite ei aikataulun osalta toteutunut, päätökset palvelustrate-
gioista tehtiin lautakunnassa talousarviovuoden aikana marras-
joulukuussa.

Esittelijä
hallintojohtaja
Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot
Mervi Smahl-Laurikainen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 89016

mervi.smahl-laurikainen(a)hel.fi
Reetta Sariola, suunnitteluyksikön päällikkö, puhelin: 310 32987

reetta.sariola(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 14.02.2022 § 124

Pelastuslautakunta 09.02.2022 § 14

Sosiaali- ja terveyslautakunta 01.02.2022 § 15

Kaupunkiympäristölautakunta 25.01.2022 § 42

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 25.01.2022 § 17

Keskushallinto Kaupunginkanslia Kansliapäällikkö 20.01.2022 § 19

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 18.01.2022 § 3

Työterveysliikelaitoksen johtokunta 12.01.2022 § 6
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§ 32
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Vesa Korkkulan ym. valtuustoaloitteesta skeittipuistojen 
kunnostuksen tarpeesta Helsingissä

HEL 2021-012409 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää tärkeänä, että kaupungin ylläpi-
tämät skeittialueet pysyvät käyttäjilleen turvallisina ja varusteiltaan toi-
mintaan suunniteltuina harrastuspaikkoina. Tämän varmistamiseksi on 
oleellista, että edelleen kehitetään skeittipaikkojen kunnon seuraamista 
ja huolto- ja korjaustoimenpiteiden toteuttamista sekä niiden budjetoin-
tia. Aloitteessa mainittu kunnossapidon tietojärjestelmien kehittäminen 
on myös tarpeellista huomioida osana kaupungin tietojärjestelmien ke-
hityksen priorisointia.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esittää, että nämä kunnon seuran-
nan, huolto- ja korjaustoimenpiteiden toteuttamisen ja budjetoinnin nä-
kökulmat otetaan keskeiseksi osaksi valmisteilla olevaa skeittiohjel-
maa, ja että skeittiohjelma tuodaan lautakunnan käsittelyyn syyskau-
della 2022. Tätä näkökulmaa tukee myös skeittiohjelman asukaskyse-
lyn tulokset, jossa korostui olemassa olevien skeittipuistojen ylläpito, 
kunnostus ja päivittäminen, joita toivottiin enemmän kuin uusien koh-
teiden rakentamista. Kyselyn perusteella skeittipaikkojen määrään, laa-
tuun ja saavutettavuuteen oltiin yleisesti todella tyytyväisiä. Skeittioh-
jelman asukaskysely toteutettiin eHarava-kyselynä Helsingin skeittipai-
koista, joka oli avoinna 2.−23.11.2020. Skeittipaikkakyselyyn osallistui 
4 755 vastaajaa. Vastaajia saatiin kyselyn kaikista ikäryhmistä, myös 
vastaajien sukupuolijakauma on monipuolinen.

Helsingin kaupungin organisaatiossa skeittipalveluita järjestävät kau-
punkiympäristön toimiala, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapal-
velu- ja nuorisopalvelukokonaisuudet. Skeittiohjelman laatimisen yh-
teydessä olisi syytä arvioida, miten skeittipaikkojen huolto- ja korjaus-
toimenpiteiden ohjeistus ja koordinaatio kaupungissa varmistetaan ja 
korjaustoimenpiteet saadaan osaksi normaaleja prosesseja.

Esittelijä
vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Laura Aalto

Lisätiedot
Matti Kuusela, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 87783
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matti.kuusela(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 03.11.2021 Korkkula Vesa Skeittipuistojen kunnostuk-
sen tarve Helsingissä

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt 28.2.2022 mennessä kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnalta lausuntoa kaupunginhallitukselle valtuutettu Vesa 
Korkkulan ja 34 muun valtuutetun aloitteesta koskien skeittipuistojen 
kunnostuksen tarpeesta Helsingissä. Aloite on kokonaisuudessaan liit-
teenä.

Valtuustoaloitteesta on pyydetty lausuntoa myös kaupunkiympäristö-
lautakunnalta.

Esittelijä
vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Laura Aalto

Lisätiedot
Matti Kuusela, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 87783

matti.kuusela(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 03.11.2021 Korkkula Vesa Skeittipuistojen kunnostuk-
sen tarve Helsingissä

Oheismateriaali

1 Skeitti_kysely_tulokset_raportti

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 01.02.2022 § 19
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§ 33
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Teija Makkosen ym. valtuustoaloitteesta jalkapallohallin 
rakentamiseksi Tapulikaupungin liikuntapuistoon

HEL 2021-013428 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ei tällä hetkellä kannata kiinteän ja 
lämmitettävän jalkapallohallin rakentamista Tapulikaupungin liikunta-
puistoon. Hallit ovat haasteellisia liikuntapaikkoja ennen kaikkea läm-
pimän vuodenajan käytön osalta sekä niiden korkeiden investointi- ja 
käyttökustannusten takia.

Kiinteiden jalkapallohallien perustamista rajoittaa lisäksi
liikuntapaikkarakentamiselle kaavoitettujen alueiden ja tonttien niuk-
kuus. Aloitteessa ehdotettu alue Tapulikaupungin liikuntapuistossa on 
kooltaan 4 660 m², mikä on liian pieni jalkapallohallia varten. Vertailuna 
todettakoon, että Myllypuron Pallomyllyn koko on noin 10 000 m² ja Ta-
lin jalkapallohallin noin 8 700 m². Tällä hetkellä ainoa kaavoituksen 
puolesta sopiva ja vapaa tontti jalkapallohallille sijaitsee Vuosaaren lii-
kuntapuistossa.

Toinen Helsingin kaupungin viimeisistä itse rakentamista ja uusista si-
säliikuntapaikoista on yllä mainittu jalkapallohalli Pallomylly. Halli val-
mistui vuonna 2009. Pallomyllyn lisäksi kaupunki omistaa ja hallinnoi 
vastaavanlaista jalkapallohallia Talissa. Näiden suosituin käyttöaika on 
yleensä lokakuusta maaliskuun loppuun, minkä ulkopuolella jalkapalloi-
lijat mieluummin pelaavat ulkona. Kiinteät hallit ovat kesällä usein var-
sin vähäisellä käytöllä.

Ympärivuotisen käytön puute korostaa Talin tai Myllypuron kaltaisen 
kiinteän jalkapallohallin korkeita investointikustannuksia. Ne ovat kult-
tuurin ja vapaa-ajan toimialaan kuuluvan liikuntapalvelukokonaisuuden 
arvion mukaan noin 15 000 000 ─ 20 000 000 euroa. Hintaa voivat li-
säksi korottaa hallin sijainnin vaatimat maansiirtotyöt sekä mahdolliset 
rakennuslupaviranomaisten vaatimukset.

Edellä mainituista syistä kiinteitä jalkapallohalleja ei ole viime vuosina 
juurikaan rakennettu. Niiden sijaan Suomeen nousseet jalkapallohallit 
ovat olleet besthall-tyylisiä tai sitten ylipainehalleja, joille on viime aikoi-
na rakennettu aiempaa tukevammat perustukset. Tällaisten hallien in-
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vestointikustannukset ovat olleet kiinteitä halleja huomattavasti mata-
lammat, noin 3 000 000 ─ 5 000 000 euroa. 

Helsingissä kaupungin jalkapalloseurat hallinnoivat tällä hetkellä kym-
mentä erikokoista ylipainehallia. Näiden ohella seurat suunnittelevat 
uusien ylipainehallien pystyttämistä ainakin Lauttasaareen (PPJ), 
Kumpulanlaaksoon (KÄPA), Vuosaaren liikuntapuistoon (Viikingit) ja 
Laajasalon liikuntapuistoon (LPS). Ylipainehallit ovat harvoin pystyssä 
ympäri vuoden, vaan ne usein lasketaan alas keväällä jalkapalloväen 
toiveesta tai viranomaisluvista johtuen. 

Liikuntapalvelukokonaisuudella ei ole omia ylipainehalleja, eikä niiden 
hankkimista pidetä tarkoituksenmukaisena muun muassa talviturvalli-
suuteen liittyvien riskien sekä ylipainehallien energiankulutuksen vuok-
si. Ennen jalkapallohallin rakentamispäätöksen tekemistä tulisikin huo-
lehtia liikuntapalvelukokonaisuuden investointi- ja käyttötalousmäärä-
rahojen lisäämisestä sekä riittävyydestä nykyisten toimintojen turvaa-
miseksi. Samaten tulisi pohtia runsaasti energiaa kuluttavien liikunta-
paikkarakentamishankkeiden soveltumista kaupungin kunnianhimoisiin 
ympäristötavoitteisiin.

Jalkapalloilun kesäkauden olosuhteet Helsingissä ovat tällä hetkellä 
vähintään hyvällä tasolla. Kaupungista löytyy yhteensä 76 erikokoista 
tekonurmikenttää tai -aluetta. Näistä 36 on liikuntapalvelukokonaisuu-
den hallinnassa ja 28 jalkapallo- seurojen tai niiden omistamien yhtiöi-
den rakentamia ja hallinnoimia. 12:ta tekonurmialuetta tai -kenttää hal-
linnoivat muut kaupungin toimialat sekä palvelut.

Jalkapalloilun talviharrastamista tukevat kiinteiden ja ylipainehallien 
ohella kaupungin lämmitetyt tekonurmikentät, joita Helsingistä löytyy 
yhdeksän kappaletta. Kaupungin liikuntapalvelukokonaisuus hallinnoi 
näistä yhteensä kolmea (Pallokenttä 1, Pallokenttä 6 ja Vuosaari). Lo-
puista vastaavat helsinkiläiset jalkapalloseurat. 

Helsingissä on selvä tarve jalkapallon talviolosuhteiden parantamiseen. 
Lämmitettävien tekonurmikenttien määrää olisi syytä lisätä joko Helsin-
gin omina kenttinä tai yhteistyössä seurojen kanssa. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta puoltaa kuitenkin ajatusta siitä, että 
niin kutsutun besthall-halliratkaisun rakentamista pilottihankkeena Ta-
pulikaupungin liikuntapuistoon (nykyisen tekonurmen päälle tai luon-
nonnurmialueelle) tulisi selvittää yhdessä kaupunkiympäristön kanssa.

Besthall-kiinteä-kevytrakenteinen -halli on ympäri vuoden käytettävissä 
oleva jalkapallo- ja urheiluhalli, joka parantaisi jalkapallon talviolosuh-
teita, ja palvelisi alueen asukkaita sekä varhaiskasvatuksen ja perus-
koulujen käyttötarpeita. Jalkapallon talvikauden olosuhteiden kehittämi-
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selle on kokonaisuudessaan kaupungissa tunnistettua tarvetta alueelli-
nen ja tasapainoinen kaupunkikehittäminen ja saavutettavuus huomioi-
den.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli liikuntapaikkapäällikkö Petteri Huurre. 
Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Vastaehdotus 1:
Teija Makkonen: Kappale 9)
Poistetaan:
Taloudellisten haasteiden ohella liikuntapoliittinen näkökulma ei sel-
keästi tue kiinteän jalkapallohallin rakentamista, sillä jalkapalloilun olo-
suhteet Helsingissä ovat tällä hetkellä vähintään hyvällä tasolla. Kau-
pungista löytyy yhteensä 76 erikokoista tekonurmikenttää tai -aluetta. 
Näistä 36 on liikuntapalvelukokonaisuuden hallinnassa ja 28 jalkapallo- 
seurojen tai niiden omistamien yhtiöiden rakentamia ja hallinnoimia. 
12:ta tekonurmialuetta tai -kenttää hallinnoivat muut kaupungin toimia-
lat sekä palvelut. Kaikki alueet ja kentät eivät ole jalkapallon pelikaute-
nakaan jatkuvassa käytössä, vaan vapaata kenttätilaa löytyy varsin 
runsaasti ympäri kaupunkia esimerkiksi viikonloppuisin ja arkisin toimis-
toaikojen sisältä. 

Lisätään kappale:
Jalkapalloilun kesäkauden olosuhteet Helsingissä ovat tällä hetkellä 
vähintään hyvällä tasolla. Kaupungista löytyy yhteensä 76 erikokoista 
tekonurmikenttää tai -aluetta. Näistä 36 on liikuntapalvelukokonaisuu-
den hallinnassa ja 28 jalkapallo- seurojen tai niiden omistamien yhtiöi-
den rakentamia ja hallinnoimia. 12:ta tekonurmialuetta tai -kenttää hal-
linnoivat muut kaupungin toimialat sekä palvelut.

Kannattaja: Veronika Honkasalo

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi Teija Makkosen vastaehdo-
tuksen yksimielisesti.

Vastaehdotus 2:
Teija Makkonen: Lisätään kappale 10) loppuun seuraavat:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta puoltaa kuitenkin ajatusta siitä, että 
niin kutsutun besthall-halliratkaisun rakentamista pilottihankkeena Ta-
pulikaupungin liikuntapuistoon (nykyisen tekonurmen päälle tai luon-
nonnurmialueelle) tulisi selvittää yhdessä kaupunkiympäristön kanssa.

Besthall-kiinteä-kevytrakenteinen -halli on ympäri vuoden käytettävissä 
oleva jalkapallo- ja urheiluhalli, joka parantaisi jalkapallon talviolosuh-
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teita, ja palvelisi alueen asukkaita sekä varhaiskasvatuksen ja perus-
koulujen käyttötarpeita. Jalkapallon talvikauden olosuhteiden kehittämi-
selle on kokonaisuudessaan kaupungissa tunnistettua tarvetta alueelli-
nen ja tasapainoinen kaupunkikehittäminen ja saavutettavuus huomioi-
den.

Kannattaja: Hilkka Ahde

Vastaehdotus 3:
Veronika Honkasalo: Lisätään lausunnon loppuun kappale: 

Helsingissä on selvä tarve jalkapallon talviolosuhteiden parantamiseen. 
Lämmitettävien tekonurmikenttien määrää olisi syytä lisätä joko Helsin-
gin omina kenttinä tai yhteistyössä seurojen kanssa. 

Kannattaja: Paavo Arhinmäki

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Teija Makkosen vastaehdotuksen 2 mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 4
Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, Veronika Honkasalo, Nina 
Miettinen

Ei-äänet: 8
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Oona Hagman, Eeva Kärkkäinen, Heimo 
Laaksonen, Teija Makkonen, Dani Niskanen, Nina Suomalainen

Tyhjä: 1
Tuomas Tuomi-Nikula

Poissa: 0

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi Teija Makkosen vastaehdo-
tuksen 2 mukaan muutetun ehdotuksen äänin 4 - 8  (1 tyhjä).

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Veronika Honkasalon vastaehdotuksen 3 mukaisesti muu-
tettuna

Jaa-äänet: 0

Ei-äänet: 9
Mahad Ahmed, Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, Oona Hag-
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man, Veronika Honkasalo, Heimo Laaksonen, Teija Makkonen, Nina 
Miettinen, Dani Niskanen

Tyhjä: 4
Hilkka Ahde, Eeva Kärkkäinen, Nina Suomalainen, Tuomas Tuomi-
Nikula

Poissa: 0

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi Veronika Honkasalon vas-
taehdotuksen 3 mukaan muutetun ehdotuksen äänin 0 - 9  (4 tyhjää).

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 24.11.2021 Makkonen Teija Jalkapallohallin rakentami-
nen Tapulikaupungin liikuntapuistoon

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ei tällä hetkellä kannata kiinteän ja 
lämmitettävän jalkapallohallin rakentamista Tapulikaupungin liikunta-
puistoon. Hallit ovat haasteellisia liikuntapaikkoja ennen kaikkea läm-
pimän vuodenajan käytön osalta sekä niiden korkeiden investointi- ja 
käyttökustannusten takia.

Kiinteiden jalkapallohallien perustamista rajoittaa lisäksi
liikuntapaikkarakentamiselle kaavoitettujen alueiden ja tonttien niuk-
kuus. Aloitteessa ehdotettu alue Tapulikaupungin liikuntapuistossa on 
kooltaan 4 660 m², mikä on liian pieni jalkapallohallia varten. Vertailuna 
todettakoon, että Myllypuron Pallomyllyn koko on noin 10 000 m² ja Ta-
lin jalkapallohallin noin 8 700 m². Tällä hetkellä ainoa kaavoituksen 
puolesta sopiva ja vapaa tontti jalkapallohallille sijaitsee Vuosaaren lii-
kuntapuistossa.
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Toinen Helsingin kaupungin viimeisistä itse rakentamista ja uusista si-
säliikuntapaikoista on yllä mainittu jalkapallohalli Pallomylly. Halli val-
mistui vuonna 2009. Pallomyllyn lisäksi kaupunki omistaa ja hallinnoi 
vastaavanlaista jalkapallohallia Talissa. Näiden suosituin käyttöaika on 
yleensä lokakuusta maaliskuun loppuun, minkä ulkopuolella jalkapalloi-
lijat mieluummin pelaavat ulkona. Kiinteät hallit ovat kesällä usein var-
sin vähäisellä käytöllä.

Ympärivuotisen käytön puute korostaa Talin tai Myllypuron kaltaisen 
kiinteän jalkapallohallin korkeita investointikustannuksia. Ne ovat kult-
tuurin ja vapaa-ajan toimialaan kuuluvan liikuntapalvelukokonaisuuden 
arvion mukaan noin 15 000 000 ─ 20 000 000 euroa. Hintaa voivat li-
säksi korottaa hallin sijainnin vaatimat maansiirtotyöt sekä mahdolliset 
rakennuslupaviranomaisten vaatimukset.

Edellä mainituista syistä kiinteitä jalkapallohalleja ei ole viime vuosina 
juurikaan rakennettu. Niiden sijaan Suomeen nousseet jalkapallohallit 
ovat olleet besthall-tyylisiä tai sitten ylipainehalleja, joille on viime aikoi-
na rakennettu aiempaa tukevammat perustukset. Tällaisten hallien in-
vestointikustannukset ovat olleet kiinteitä halleja huomattavasti mata-
lammat, noin 3 000 000 ─ 5 000 000 euroa. 

Helsingissä kaupungin jalkapalloseurat hallinnoivat tällä hetkellä kym-
mentä erikokoista ylipainehallia. Näiden ohella seurat suunnittelevat 
uusien ylipainehallien pystyttämistä ainakin Lauttasaareen (PPJ), 
Kumpulanlaaksoon (KÄPA), Vuosaaren liikuntapuistoon (Viikingit) ja 
Laajasalon liikuntapuistoon (LPS). Ylipainehallit ovat harvoin pystyssä 
ympäri vuoden, vaan ne usein lasketaan alas keväällä jalkapalloväen 
toiveesta tai viranomaisluvista johtuen. 

Liikuntapalvelukokonaisuudella ei ole omia ylipainehalleja, eikä niiden 
hankkimista pidetä tarkoituksenmukaisena muun muassa talviturvalli-
suuteen liittyvien riskien sekä ylipainehallien energiankulutuksen vuok-
si. Ennen jalkapallohallin rakentamispäätöksen tekemistä tulisikin huo-
lehtia liikuntapalvelukokonaisuuden investointi- ja käyttötalousmäärä-
rahojen lisäämisestä sekä riittävyydestä nykyisten toimintojen turvaa-
miseksi. Samaten tulisi pohtia runsaasti energiaa kuluttavien liikunta-
paikkarakentamishankkeiden soveltumista kaupungin kunnianhimoisiin 
ympäristötavoitteisiin.

Taloudellisten haasteiden ohella liikuntapoliittinen näkökulma ei sel-
keästi tue kiinteän jalkapallohallin rakentamista, sillä jalkapalloilun olo-
suhteet Helsingissä ovat tällä hetkellä vähintään hyvällä tasolla. Kau-
pungista löytyy yhteensä 76 erikokoista tekonurmikenttää tai -aluetta. 
Näistä 36 on liikuntapalvelukokonaisuuden hallinnassa ja 28 jalkapallo-
seurojen tai niiden omistamien yhtiöiden rakentamia ja hallinnoimia. 
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12:ta tekonurmialuetta tai -kenttää hallinnoivat muut kaupungin toimia-
lat sekä palvelut. Kaikki alueet ja kentät eivät ole jalkapallon pelikaute-
nakaan jatkuvassa käytössä, vaan vapaata kenttätilaa löytyy varsin 
runsaasti ympäri kaupunkia esimerkiksi viikonloppuisin ja arkisin toimis-
toaikojen sisältä.

Jalkapalloilun talviharrastamista tukevat kiinteiden ja ylipainehallien 
ohella kaupungin lämmitetyt tekonurmikentät, joita Helsingistä löytyy 
yhdeksän kappaletta. Kaupungin liikuntapalvelukokonaisuus hallinnoi 
näistä yhteensä kolmea (Pallokenttä 1, Pallokenttä 6 ja Vuosaari). Lo-
puista vastaavat helsinkiläiset jalkapalloseurat.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta 
lausuntoa 28.2.2022 mennessä kaupunginhallitukselle valtuutettu Teija 
Makkosen ja 29 muun valtuutetun aloitteesta jalkapallohallin rakenta-
miseksi Tapulikaupunkiin. Aloite on kokonaisuudessaan liitteenä.

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 24.11.2021 Makkonen Teija Jalkapallohallin rakentami-
nen Tapulikaupungin liikuntapuistoon

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 01.02.2022 § 22
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§ 34
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Sinikka Vepsän ym. valtuustoaloitteesta Seurasaaren 
uimala-alueen saunahankkeen perumiseksi

HEL 2021-013431 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Seurasaaren saunahankkeella voi olla myönteisiä vaikutuksia siihen, 
että nyt varsin vähällä käytöllä olleen uimarannan tunnettavuus lisään-
tyy ja käyttäjämäärät kasvavat. Toisaalta saunahanke on herättänyt 
huolta siitä, miten ainutlaatuinen miljöö ja uimarannan yhteisöllisyys 
turvataan jatkossa. Jos saunapaikan hakuprosessia jatketaan, tulee va-
raukseen ja myöhemmin maanvuokrasopimukseen kirjata riittävät eh-
dot liittyen uuden saunan toimintaan, saunan toteutussuunnitteluun ja 
saunan lähiympäristöön liittyen. Näin varmistetaan, että saunahanke ei 
vaaranna alueen suojelutavoitteiden tai uimaranta- ja talviuintikäytön 
toteutumista. Kaikki rannan nykykäytön muodot jatkuvat saunahank-
keen toteutuessakin. Jotta naisille varattu alue on riittävän suuri, pitää 
harkita naisten ja miesten alueiden vaihtamista keskenään. On tarpeel-
lista myös pohtia, onko saunalle nyt osoitettu sijainti ylipäätään opti-
maalisin vaihtoehto.

Saunapaikkojen kysyntä on Helsingissä viime vuosina kasvanut, ja 
kaupunki vastaa kysyntään tarjoamalla kolmea uutta saunatonttia kes-
keisiltä rantapaikoilta, joista yksi on Seurasaaren saunapaikka. Haku-
menettelyyn osallistui Seurasaaren osalta 6 hakijaa, joista kaksi valittiin 
loppuvuodesta käytyihin jatkoneuvotteluihin. Arviointiryhmä on päättä-
nyt saunapaikkojen varauksensaajiksi esitettävän tahot. Kulttuuri- ja 
vapaa-aikalautakunnan mielestä pitäisi vielä arvioida, olisiko yhteisölli-
syyttä ja saunaperinnettä painottava hanke sopivampi kulttuurihistorial-
lisesti arvokkaaseen miljööseen. Yleiseen käyttöön tulevien saunojen 
yhteyteen on mahdollista toteuttaa myös pienimuotoista kahvila- ja ra-
vintolatoimintaa. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta katsoo saunatoi-
minnan vahvistavan uimarannan tunnettavuutta kaupunkilaisten kes-
kuudessa ja siten lisäävän sen käyttöä ja laajentavan käyttäjäkuntaa. 
Sauna kahviloineen on myös toivottu lisä Seurasaaren suositun ranta-
reitin palveluihin. 

Seurasaaressa toimii kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan ylläpitämä ui-
maranta. Seurasaaren uimaranta on Helsingin kahdesta nudistirannas-
ta toinen. Seurasaaren uimarannalla on naisille ja miehille erilliset, ai-
datut alueet. Uimala on yhteiskäytössä keskiviikkoisin ja sunnuntaisin, 
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jolloin uima-asua on käytettävä. Uima-asua edellyttävät vuorot on to-
dettu suosituiksi ja niiden laajentavan uimarannan kävijäkuntaa. Uima-
rantaa hoitavien työntekijöiden mukaan Seurasaaren uimarannalla on 
uskollinen kävijäkuntansa, jolle ranta on tärkeä hyvinvoinnin lähde. Toi-
saalta henkilökunnan näkemykset tukevat ajatusta siitä, että pinta-
alaltaan varsin laaja ranta voisi kestävällä tavalla palvella laajempaakin 
käyttäjäkuntaa.

Saunapaikkojen haun ensisijaisena tavoitteena on ollut, että toiminnan 
tulee edistää Seurasaaren virkistyskäyttöä ja täydentää uimalan palve-
luntarjontaa. Hakumenettelyn arviointikriteereissä on painotettu sauna-
palveluiden tarjoamista yleiseen käyttöön. Saunatoiminta vahvistaisi 
myös uimarannan nykyisiä palveluita ja lisäisi sen tunnettavuutta, jonka 
myötä nykyistä useampi helsinkiläinen tai matkailija voisi löytää nykyi-
sin suljetuksi mielletystä uimala-alueesta virkistyspaikan.

Seurasaaren uimarannalla käyntimäärät ovat vuosien 2018–2020 aika-
na vaihdelleet 2 000 – 7 000 käyntikerran välillä. Seurasaaren uimaran-
taa voidaan käyntikertatilastojen valossa pitää käyntimääriltään piene-
nä uimarantana, koska Helsingissä on 15 uimarantaa, joissa on 
enemmän käyntikertoja kuin Seurasaaren uimarannalla. Kesäkäytön li-
säksi Seurasaaren talviuintipaikalla oli vuonna 2021 yhtensä noin 9 000 
käyntikertaa. Seurasaaren talviuintitoiminnasta vastaa Seurasaaren 
Uimarit ry. Tilastojen valossa voidaan todeta, että pandemia-aika on 
kasvattanut myös Seurasaaren uimarannan kävijämääriä.

Seurasaaressa on voimassa asemakaava vuodelta 2004, ja silloin teh-
dyt linjaukset ovat edelleen asianmukaiset. Seurasaaren uimalan käy-
tössä oleva alue on määritelty kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi alu-
eeksi, jolla muutos- ja korjaustyöt on tehtävä siten, että alueen kulttuu-
rihistoriallinen arvo säilyy. Kaavan mukaan alueelle saa rakentaa uima-
latoimintaa palvelevan, mittakaavaltaan ja materiaaleiltaan kulttuurihis-
toriallisesti arvokkaaseen ympäristöön soveltuvan saunan.

Asemakaavan mukaan uimalan rakennukset, aita ja rakennelmat on 
säilytettävä. Kaupunkiympäristön toimialan asemakaavoitus katsoo, et-
tä saunahankkeessa esitetyt muutokset ovat asemakaavan mukaisia. 
Eteläosan aidan siirtäminen tai uudelleen rakentaminen vanhan mallin 
mukaan ei heikennä uimala-alueen arvoa.

Helsingin merellisen strategian mukaisesti kaupunki haluaa edistää 
rantojen palveluiden kehittämistä. Saunapaikkojen vuokralaisten ja to-
teuttajien valinnassa on käytössä kaikille avoin hakumenettely ja vuok-
rat on ennalta määritelty. Saunapaikat luovutetaan jatkoneuvottelujen 
perusteella 30 vuoden vuokrasopimuksilla. Kaupungin vakiintuneiden 
tontinluovutusehtojen lisäksi huomioidaan kunkin kohteen erityispiirteet. 
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Lausunnon valmistelua on tehty yhdessä kaupunkiympäristön toimialan 
kanssa.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli erityissuunnittelija Minttu Perttula. Asian-
tuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Vastaehdotus 1:
Veronika Honkasalo: Korvataan toinen kappale kokonaan seuraavalla 
kappaleella:

”Seurasaaren saunahankkeella voi olla myönteisiä vaikutuksia siihen, 
että nyt varsin vähällä käytöllä olleen uimarannan tunnettavuus lisään-
tyy ja käyttäjämäärät kasvavat. Toisaalta saunahanke on herättänyt 
huolta siitä, miten ainutlaatuinen miljöö ja uimarannan yhteisöllisyys 
turvataan jatkossa. Jos saunapaikan hakuprosessia jatketaan, tulee va-
raukseen ja myöhemmin maanvuokrasopimukseen kirjata riittävät eh-
dot liittyen uuden saunan toimintaan, saunan toteutussuunnitteluun ja 
saunan lähiympäristöön liittyen. Näin varmistetaan, että saunahanke ei 
vaaranna alueen suojelutavoitteiden tai uimaranta- ja talviuintikäytön 
toteutumista. Kaikki rannan nykykäytön muodot jatkuvat saunahank-
keen toteutuessakin. Jotta naisille varattu alue on riittävän suuri, pitää 
harkita naisten ja miesten alueiden vaihtamista keskenään. On tarpeel-
lista myös pohtia, onko saunalle nyt osoitettu sijainti ylipäätään opti-
maalisin vaihtoehto.”

Kannattaja: Tuomas Tuomi-Nikula

Vastaehdotus 2:
Veronika Honkasalo: Lisäksi lisätään kolmannen kappaleen lauseen 
"Arviointiryhmä on päättänyt nyt saunapaikkojen varauksensaajiksi...." 
jälkeen seuraavaa lause: ”Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan mielestä 
pitäisi vielä arvioida, olisiko yhteisöllisyyttä ja saunaperinnettä painotta-
va hanke sopivampi kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen miljööseen.”

Kannattaja: Paavo Arhinmäki

Vastaehdotus 3:
Hilkka Ahde: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ei puolla Seurasaaren 
saunahankkeen toteuttamista voimassa olevan asemakaavan mukai-
sesti. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta puoltaa Seurasaaren uimala-
alueen saunahankkeen perumista ko. alueelle ja esittää etsittäväksi 
saunalle uutta paikkaa esimerkiksi Pukkisaariin, joihin kaavan mukaan 
"saa siirtää museorakennuksia ja rakentaa museotoimintaan liittyviä 
kevyitä rakennelmia"
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Voimassa olevassa vuoden 2004 asemakaavassa 11130 uimarannalla 
on merkintä VV/s: ”Uimaranta-alue. Kulttuurihistoriallisesti arvokas ui-
maranta-alue. Pukusuojarakennukset, aidat ja muut rakennelmat on 
säilytettävä. Muutos- ja korjaustyöt on tehtävä siten, että alueen kult-
tuurihistoriallinen arvo säilyy. Alueelle saa rakentaa uimalatoimintaa 
palvelevan, mittakaavaltaan ja materiaaleiltaan kulttuurihistoriallisesti 
arvokkaaseen ympäristöön soveltuvan saunan.”

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta katsoo, että 1000 neliömetrin lohkai-
su uimarannasta vaarantaa ainutlaatuisen ja kulttuurihistoriallisesti ar-
vokkaan ympäristön suojelemisen. Vuonna 1906 perustetun, naturisti-
rantana toimivan uimalan käyttö on runsasta ja palvelee myös talviui-
mareita. Se on perustamisestaan asti lunastanut paikkansa rauhallise-
na ja turvallisena uimapaikkana myös naisille. Uimalan aidatun alueen 
sisälle uskaltautuu sellainenkin henkilö, jolle yleiselle uimarannalle me-
no on syystä tai toisesta ylivoimaista. Siellä kukin voi olla omana itse-
nään, ilman tuijotusta ja epämukavaa huomiota tai häirintää.

Naisten puolella kävijöitä on runsaasti, joten kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunta katsoo, että naisten alueesta suunniteltu lohkaisu pol-
kee pahasti juuri naisten oikeuksia. Hanke pienentäisi naisten puoleista 
ranta-aluetta varjoisine männikköineen käytännössä puoleen nykyises-
tä. Saunalta jäljelle jäävä alue olisi pääasiassa jyrkkää kalliorinnettä, 
jolla ei ole mahdollista oleskella turvallisesti. 

On aika ilmeistä, että suunniteltu sauna oheispalveluineen muuttaisi 
täysin uimalan luonteen ja siten koko alueen käytön. Vaarana on, että 
se tekisi naistenpuolen nykyisenlaisen käytön mahdottomaksi. Lisäksi 
rauhallinen, ainutlaatuinen luontokohde vastapäätä suojeltua lintujen 
pesimäsaarta ja perinteinen arvokas kokonaisuus tuhoutuisi peruutta-
mattomasti.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta huomioi lausunnossaan myös sen, 
että uimalan kävijät eivät katso tarvitsevansa eivätkä halua saunaa ui-
malaan. Ei edes erittäin runsas ja aktiivinen talviuintiväki. Vanha, sau-
nan mahdollistava kaava tehtiin lähes kaksikymmentä vuotta sitten il-
man perusteellista pohdintaa ja keskustelua. Aikoinaan ei myöskään 
nähty luonnon itseisarvoa parantavan virkistyksen lähteenä siten kuin 
tänä päivänä. 

Kannattaja: Mahad Ahmed

Veronika Honkasalon vastaehdotuksesta 1 ja Hilkka Ahteen vastaeh-
dotuksesta 3 äänestettiin vastakkain, jonka jälkeen voittanut ehdotus 
äänestettiin vastakkain esittelijän ehdotuksen kanssa. 
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Lopuksi Veronika Honkasalon vastaehdotuksen 2 mukaisesta lisäyk-
sestä äänestettiin erikseen.

1 äänestys

JAA-ehdotus: Veronika Honkasalon vastaehdotuksen 1 mukaisesti 
muutettuna 
EI-ehdotus: Hilkka Ahteen vastaehdotuksen 3 mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 11
Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, Oona Hagman, Veronika 
Honkasalo, Eeva Kärkkäinen, Heimo Laaksonen, Teija Makkonen, Ni-
na Miettinen, Dani Niskanen, Nina Suomalainen, Tuomas Tuomi-Nikula

Ei-äänet: 2
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Tässä äänestyksessä Veronika Honkasalon vastaehdotus 1 voitti Hilk-
ka Ahteen vastaehdotuksen 3 äänin 11 - 2.

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Veronika Honkasalon vastaehdotuksen 1 mukaisesti muu-
tettuna 

Jaa-äänet: 4
Heimo Laaksonen, Teija Makkonen, Dani Niskanen, Nina Suomalainen

Ei-äänet: 9
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, 
Oona Hagman, Veronika Honkasalo, Eeva Kärkkäinen, Nina Miettinen, 
Tuomas Tuomi-Nikula

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi Veronika Honkasalon vas-
taehdotuksen 1 mukaan muutetun ehdotuksen äänin 4 - 9.

3 äänestys
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JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Veronika Honkasalon vastaehdotuksen 2 mukaisesti muu-
tettuna 

Jaa-äänet: 5
Heimo Laaksonen, Teija Makkonen, Dani Niskanen, Nina Suomalai-
nen, Tuomas Tuomi-Nikula

Ei-äänet: 5
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Paavo Arhinmäki, Oona Hagman, Veroni-
ka Honkasalo

Tyhjä: 3
Outi Alanko-Kahiluoto, Eeva Kärkkäinen, Nina Miettinen

Poissa: 0

Äänten mentyä tasan 5 - 5 (3 tyhjää) puheenjohtajan ääni ratkaisi, että 
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi Veronika Honkasalon vas-
taehdotuksen 2 mukaan muutetun ehdotuksen.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi
Minttu Perttula, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36171

minttu.perttula(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 24.11.2021 Vepsä Sinikka Seurasaaren uimala-alueen 
saunahankkeen peruminen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta puoltaa Seurasaaren saunahank-
keen toteuttamista voimassa olevan asemakaavan mukaisesti. Kulttuu-
ri- ja vapaa-aikalautakunta ei puolla Seurasaaren uimala-alueen sau-
nahankkeen perumista ja esittää, että saunapaikan hakuprosessia jat-
ketaan suunnitellusti siten, että varaukseen ja myöhemmin maanvuok-
rasopimukseen kirjataan riittävät ehdot liittyen uuden saunan toimin-
taan, saunan toteutussuunnitteluun ja saunan lähiympäristöön liittyen. 
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Näin varmistetaan, että saunahanke ei vaaranna alueen suojelutavoit-
teiden tai uimaranta- ja talviuintikäytön toteutumista. Kaikki rannan ny-
kykäytön muodot jatkuvat saunahankkeen toteutuessakin.

Saunapaikkojen kysyntä on Helsingissä viime vuosina kasvanut, ja 
kaupunki vastaa kysyntään tarjoamalla kolmea uutta saunatonttia kes-
keisiltä rantapaikoilta, joista yksi on Seurasaaren saunapaikka. Haku-
menettelyyn osallistui Seurasaaren osalta 6 hakijaa, joista kaksi valittiin 
loppuvuodesta käytyihin jatkoneuvotteluihin. Arviointiryhmä on päättä-
nyt saunapaikkojen varauksensaajiksi esitettävän tahot. Yleiseen käyt-
töön tulevien saunojen yhteyteen on mahdollista toteuttaa myös pieni-
muotoista kahvila- ja ravintolatoimintaa. Kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunta katsoo saunatoiminnan vahvistavan uimarannan tunnet-
tavuutta kaupunkilaisten keskuudessa ja siten lisäävän sen käyttöä ja 
laajentavan käyttäjäkuntaa. Sauna kahviloineen on myös toivottu lisä 
Seurasaaren suositun rantareitin palveluihin. 

Seurasaaressa toimii kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan ylläpitämä ui-
maranta. Seurasaaren uimaranta on Helsingin kahdesta nudistirannas-
ta toinen. Seurasaaren uimarannalla on naisille ja miehille erilliset, ai-
datut alueet. Uimala on yhteiskäytössä keskiviikkoisin ja sunnuntaisin, 
jolloin uima-asua on käytettävä. Uima-asua edellyttävät vuorot on to-
dettu suosituiksi ja niiden laajentavan uimarannan kävijäkuntaa. Uima-
rantaa hoitavien työntekijöiden mukaan Seurasaaren uimarannalla on 
uskollinen kävijäkuntansa, jolle ranta on tärkeä hyvinvoinnin lähde. Toi-
saalta henkilökunnan näkemykset tukevat ajatusta siitä, että pinta-
alaltaan varsin laaja ranta voisi kestävällä tavalla palvella laajempaakin 
käyttäjäkuntaa.

Saunapaikkojen haun ensisijaisena tavoitteena on ollut, että toiminnan 
tulee edistää Seurasaaren virkistyskäyttöä ja täydentää uimalan palve-
luntarjontaa. Hakumenettelyn arviointikriteereissä on painotettu sauna-
palveluiden tarjoamista yleiseen käyttöön. Saunatoiminta vahvistaisi 
myös uimarannan nykyisiä palveluita ja lisäisi sen tunnettavuutta, jonka 
myötä nykyistä useampi helsinkiläinen tai matkailija voisi löytää nykyi-
sin suljetuksi mielletystä uimala-alueesta virkistyspaikan.

Seurasaaren uimarannalla käyntimäärät ovat vuosien 2018–2020 aika-
na vaihdelleet 2 000 – 7 000 käyntikerran välillä. Seurasaaren uimaran-
taa voidaan käyntikertatilastojen valossa pitää käyntimääriltään piene-
nä uimarantana, koska Helsingissä on 15 uimarantaa, joissa on 
enemmän käyntikertoja kuin Seurasaaren uimarannalla. Kesäkäytön li-
säksi Seurasaaren talviuintipaikalla oli vuonna 2021 yhtensä noin 9 000 
käyntikertaa. Seurasaaren talviuintitoiminnasta vastaa Seurasaaren 
Uimarit ry. Tilastojen valossa voidaan todeta, että pandemia-aika on 
kasvattanut myös Seurasaaren uimarannan kävijämääriä.
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Seurasaaressa on voimassa asemakaava vuodelta 2004, ja silloin teh-
dyt linjaukset ovat edelleen asianmukaiset. Seurasaaren uimalan käy-
tössä oleva alue on määritelty kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi alu-
eeksi, jolla muutos- ja korjaustyöt on tehtävä siten, että alueen kulttuu-
rihistoriallinen arvo säilyy. Kaavan mukaan alueelle saa rakentaa uima-
latoimintaa palvelevan, mittakaavaltaan ja materiaaleiltaan kulttuurihis-
toriallisesti arvokkaaseen ympäristöön soveltuvan saunan.

Asemakaavan mukaan uimalan rakennukset, aita ja rakennelmat on 
säilytettävä. Kaupunkiympäristön toimialan asemakaavoitus katsoo, et-
tä saunahankkeessa esitetyt muutokset ovat asemakaavan mukaisia. 
Eteläosan aidan siirtäminen tai uudelleen rakentaminen vanhan mallin 
mukaan ei heikennä uimala-alueen arvoa.

Helsingin merellisen strategian mukaisesti kaupunki haluaa edistää 
rantojen palveluiden kehittämistä. Saunapaikkojen vuokralaisten ja to-
teuttajien valinnassa on käytössä kaikille avoin hakumenettely ja vuok-
rat on ennalta määritelty. Saunapaikat luovutetaan jatkoneuvottelujen 
perusteella 30 vuoden vuokrasopimuksilla. Kaupungin vakiintuneiden 
tontinluovutusehtojen lisäksi huomioidaan kunkin kohteen erityispiirteet. 

Lausunnon valmistelua on tehty yhdessä kaupunkiympäristön toimialan 
kanssa.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta 
lausuntoa 28.2.2022 mennessä kaupunginhallitukselle valtuutettu Si-
nikka Vepsän ja 19 muun valtuutetun aloitteeseen siitä, että kaupungin 
tulisi ryhtyä toimiin Seurasaaren uimala-alueen saunahankkeen peru-
miseksi. Aloite on kokonaisuudessaan liitteenä.

Valtuustoaloitteesta on pyydetty lausuntoa myös kaupunkiympäristö-
lautakunnalta

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi
Minttu Perttula, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36171

minttu.perttula(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 24.11.2021 Vepsä Sinikka Seurasaaren uimala-alueen 
saunahankkeen peruminen
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 01.02.2022 § 23
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§ 35
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Anna Vuorjoen toivomusponnesta koskien kaupungin 
ylläpitämiä talviuintipaikkoja

HEL 2021-006821 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti yksimielisesti panna asian 
pöydälle Paavo Arhinmäen ehdotuksesta.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi
Minttu Perttula, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36171

minttu.perttula(a)hel.fi

Liitteet

1 Vuorjoki Anna, toivomusponsi, Kvsto 2.6.2021 asia 7

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi 15.12.2021 liikuntapalvelu-
kokonaisuuden palvelustrategian, jossa määritellään liikuntapalveluko-
konaisuuden rooli liikkumisen, liikunnan ja urheilun edistäjänä. Liikun-
tapalvelukokonaisuuden palvelustrategiatyön yhteydessä määriteltiin 
mitä palveluja tuotetaan itse, missä palveluissa toimitaan kumppanina 
ja mahdollistajana, sekä minkä palveluiden tuottamiseen kaupunki ei 
osallistu. Liikuntapalvelukokonaisuuden palvelustrategia määrittelee 
talviuinnin osaksi omaehtoisen liikunnan lisäämiseksi tähtäävää toimin-
taa, jossa helsinkiläisiä kannustetaan ja ohjataan omaehtoisen liikun-
nan pariin yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Talviuintimahdollisuuk-
sia liikuntapalvelukokonaisuus kehittää yhteistyössä seurojen ja yritys-
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ten kanssa, eikä se näin ollen ole toimintaa, jota kaupunki itse tuottaa 
tai ylläpitää.

Helsingissä on tällä hetkellä 13 seurojen ylläpitämää talviuintipaikkaa. 
Kaksitoista sopimusta on liikuntapalveluiden hallinnoimia ja yksi kau-
punkiympäristön hallinnoima. Palvelustrategian mukaisesti kaupunki 
toimii mahdollistajan roolissa ja vuokraa paikat talviuintiseuroille, jotka 
järjestävät talviuintitoimintaa jäsenilleen. 

OmaStadi on Helsingin tapa toteuttaa osallistuvaa budjetointia erilais-
ten kaupunkilaisten ehdottamien hankkeiden kautta, ja toteutettavat 
hankkeet tarjoavat mahdollisuuden edistää myös talviuintimahdolli-
suuksia. Lisää yhteisöllisiä talviuintipaikkoja Helsinkiin – niminen hanke 
sai 3 875 ääntä ja siinä tullaan kartoittamaan talviuintipaikkoja, laadi-
taan toteutussuunnitelma kattavasta Helsingin talviuintipaikkojen ver-
kostosta, ja aloitetaan mahdollisuuksien mukaan suunnitelman toteut-
taminen perustamalla 3–5 uutta talviuintipaikkaa eri puolille Helsinkiä.
OmaStadi hankkeen tukemien alkuinvestointien jälkeen, uintipaikkojen 
ylläpidosta sovitaan paikallisten asukas- tai muiden yhdistysten kanssa. 

Myös merellisillä alueilla toimivilla yrityksillä on kiinnostusta tuottaa tal-
viuintipaikkoja asiakkailleen osana muuta toimintaansa. Uusia yritysten 
tuottamia talviuintipaikkoja on yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa 
alustavasti suunnitteilla mm. Hietalahteen osana yritysvetoista sauna-
toimintaa. Yritysvetoisessa talviuintitoiminnassa ei edellytetä jäsenyyt-
tä, vaan talviuintipaikalle ja saunaan pääsee kertakorvauksella.

Yksinkertaisimmillaan talviuintipaikka sisältää lämpimän pukusuojan, 
avannon ja avantoon johtavat portaat. Talviuintipaikan ylläpitäjä, eli 
palveluntarjoaja, vastaa talviuintipaikan turvallisuudesta laatimalla mm. 
talviuintipaikan turvallisuussuunnitelman. Palveluntarjoaja voi olla esi-
merkiksi kunta, seurakunta, yhdistys tai yritys. Palveluntarjoaja
vastaa talviuintipaikan rakennusten, laitteiden, kulkureittien ja varustei-
den huollosta ja kunnossapidosta.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt 28.2.2022 mennessä kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnalta lausuntoa kaupunginhallitukselle valtuutettu Anna 
Vuorijoen toivomusponnesta, jossa esitetään, että tulisi selvittää, voisi-
ko kaupunki itse ylläpitää yhtä tai useampaa kaupunkilaisille avointa 
talviuintipaikkaa, yritysten, yhdistysten ja seurojen ylläpitämien talviuin-
tipaikkojen ohella. Toivomusponsi on kokonaisuudessaan liitteenä.

Toivomusponnesta ei ole pyydetty lausuntoa muilta lautakunnilta.

Esittelijä
liikuntajohtaja
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Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi
Minttu Perttula, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36171

minttu.perttula(a)hel.fi

Liitteet

1 Vuorjoki Anna, toivomusponsi, Kvsto 2.6.2021 asia 7

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 01.02.2022 § 24
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§ 36
Kulttuuri ja vapaa-aikalautakunnan lausunto Maunulan liikuntahallin 
korjaustöiden hankesuunnitelmasta

HEL 2021-014189 T 10 06 00

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi kaupunkiympäristölautakunnan 
rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle puoltavan lausunnon 
11.1.2022 päivätystä Maunulan liikuntahallin korjaustyötä koskevasta 
hankesuunnitelmasta ja lausuu lisäksi seuraavaa:

Koska korjaustöiden aikataulu vaikuttaa huomattavasti hallin toiminnan 
järjestämiseen, kiinnittää kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta erityistä 
huomiota hankkeen aloitusaikatauluun ja pyytää kaupunkiympäristön 
toimialaa siirtämään aloituksen vuodella eteenpäin. 

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan työsuojelun yhteistoimintahenkilö on 
antanut hankesuunnitelmasta lausunnon, joka on liitteenä. Lausunto tu-
lee ottaa huomioon jatkosuunnittelussa.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Mia Kuokkanen, johtava arkkitehti, puhelin: 09 310 35824

mia.kuokkanen(a)hel.fi
Matti Kuusela, tilapäällikkö, puhelin: 09 31087783

matti.kuusela(a)hel.fi
Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 09 31087791

petteri.huurre(a)hel.fi

Liitteet

1 Maunulan liikuntahallin alapohjarakenteen korjauksen hankesuunnitel-
ma

2 Työsuojelun lausunto Maunulan liikuntahallin korjaustöistä

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2022 31 (44)
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Asia/8
15.02.2022

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

Kaupunkiympäristön toimialan rakennukset ja yleiset alueet -
palvelukokonaisuus on pyytänyt kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta 
lausuntoa 11.2.2022 päivätystä Maunulan liikuntahallin korjaustyötä 
koskevasta hankesuunnitelmasta. 

Tämä hankesuunnitelma koskee alapohjarakenteiden korjaustyötä se-
kä vähäisiä talotekniikan muutoksia. Korjaustyössä ei muuteta tilojen 
nykyistä käyttötarkoitusta.  

Hankesuunnitelma on laadittu kaupunkiympäristön toimialan sekä kult-
tuurin ja vapaa-ajan toimialan yhteistyönä.

Alueellinen tarkastelu

Maunulan liikuntahalli toimii S3-luokan maanalaisessa väestönsuojas-
sa, jonka laajuus on 8315 brm2 ja on rakennettu Helsingin väestönsuo-
javerkoston täydentämiseksi Maunulanmäen alle, noin 4 500:lle ihmi-
selle. Osa väestönsuojasta, 5344 htm2, rakennettiin alun perin liikunta-
tiloiksi. Liikuntahalli valmistui vuonna 1998 ja on arkkitehti Mikko Heliö-
vaaran suunnittelema. 

Pääsisäänkäynti tiloihin on Maunulan ala-asteen ja Månsas lågstadis-
kolan koulujen sekä Maunulan kentän yhteydessä, osoitteessa Maunu-
lanmäki 3, 00630 HELSINKI. 

Toiminta liikuntahallissa ja liikuntavaikutusten arviointi

Maunulan 9 000 asukkaan peruspiirissä on liikuntapaikalle suuri kysyn-
tä ja tarve. Alueella asuu paljon liikuntaa harrastamattomia helsinkiläi-
siä. Maunulan liikuntahalli tukee koulujen liikunnanopetusta.

Liikuntahallissa on noin 162 550 kävijää vuodessa. Halli on avoinna 
päivittäin kello 8.00–22.00, lukuun ottamatta pyhäpäiviä ja vuosittain 
sovittavaa kesätaukoa.

Hallin käyttö koostuu kouluille ja liikuntaseuroille varatuista vuoroista, 
liikunnan palvelukokonaisuuden liikuntaan aktivoinnin järjestämästä oh-
jatusta liikunnasta ja vapaaharjoittelukäytöstä.

Hankkeen sisältö

Kaupunkiympäristön toimialan teettämässä kuntotutkimuksessa vuon-
na 2018 todettiin että Maunulan liikuntahallin alapohjarakenteessa 
esiintyi korkeita kosteuspitoisuuksia. 

Kohteessa tullaan tekemään alapohjakorjauksia noin 4700 htm2 osalta. 
Korjaukset käsittävät lattiarakennemuutosten lisäksi, tuulettuvien lat-
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tioiden LVI-,sekä sähkömuutoksia. Lisäksi tehdään muutoksia oviauk-
koihin, aulan alakatto poistetaan ja sen valaistusta parannetaan.

Hankkeen laajuus ja vaikutus tila- ja toimintakustannuksiin

Helsingin kaupungin sisäisessä vuokramalliuudistuksessa on päätetty, 
että kosteus-ja sisäilmakorjauksilla ei ole vuokravaikutusta käyttäjätoi-
mialalle. Pääomavuokrakohteissa ja muissa suurissa kosteus-ja sisäil-
mahankkeissa laatua parantava osuus eritellään kuitenkin vuokravai-
kutteiseksi. Näin ollen Maunulan liikuntahallin korjaustyöt vaikuttavat 
vuokravaikutteisena investointikustannuksena. Hankkeen investointi- 
laskelmissa on käytetty koko laajuutta 5394 htm2.

Nykyinen kuukausivuokra on 32 745 euroa/kk ja vuosivuokra 392 940 
euroa/vuosi. Hankkeesta kohdistuva lisävuokra on enintään 8 884 eu-
roa/kk joka on vuodessa 106 606 euroa. Lisävuokran maksuaika on 
kymmenen vuotta.

Hankkeen aikataulu

Rakentamisen aloitus on hankesuunnitelman mukaan kesäkuussa 
2022. Kohteen tavoitteellinen valmistuminen on lokakuussa 2022.

Terveysvaikutusten arviointi

Hankkeella on terveysvaikutuksia. Esityksen mukaisilla korjaustöillä ti-
lojen terveellisyys, turvallisuus ja työskentelyolosuhteet paranevat.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Mia Kuokkanen, johtava arkkitehti, puhelin: 09 310 35824

mia.kuokkanen(a)hel.fi
Matti Kuusela, tilapäällikkö, puhelin: 09 31087783

matti.kuusela(a)hel.fi
Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 09 31087791

petteri.huurre(a)hel.fi

Liitteet

1 Maunulan liikuntahallin alapohjarakenteen korjauksen hankesuunnitel-
ma

2 Työsuojelun lausunto Maunulan liikuntahallin korjaustöistä

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 27.01.2022 
§ 11
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§ 37
Helsingin kaupunginkirjaston digitaalisten lehtipalveluiden hankinta 
yhteisesti HelMet-kirjastojen kanssa

HEL 2021-012273 T 02 08 02 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti 

A Hyväksyä Helsingin kaupunginkirjaston digitaalisten lehtipalveluiden 
hankinnan keskeiset periaatteet ja ehdot sekä oikeuttaa kulttuurin ja 
vapaa-ajan toimialan tekemään tarvittaessa tarjouspyyntöasiakirjoihin 
välttämättömiä, vähäisiä muutoksia sekä 

B oikeuttaa kulttuurin ja vapaa-ajan kirjastopalvelujen johtajan  
– tekemään hankinnasta päätöksen 
– päättämään optiokauden käyttöönotosta  
– allekirjoittamaan hankintapäätöksen perusteella solmittavat 
   sopimukset. 

Esittelijä
kirjastopalvelujen johtaja
Katri Vänttinen

Lisätiedot
Virva Nousiainen-Hiiri, yhteisten palvelujen päällikkö, puhelin: 310 85401

virva.nousiainen-hiiri(a)hel.fi
Niina Lammi, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 20573

niina.lammi(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)
2 Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)
3 Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)
4 Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

Muutoksenhaku

A Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

B Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja 
vapaa-aikalautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti 11.1.2022, § 3 muuttaa valmis-
telukäytäntöä siten, että kaikki yli 500 000 euron hankinnat tuodaan 
lautakunnan käsittelyyn jo hankinnan käynnistämisvaiheessa, jotta lau-
takunta voi nykyistä vahvemmin ohjata ja valvoa hankintojen kriteerei-
tä. 

Hankinnan kohde

Hankinnan kohteena on kotimaisten sanoma- ja aikakauslehtien digi-
taalinen palvelu, johon kuuluu lainausalusta, lehtivalikoima sekä tuki-
palvelut Helsingin kaupungin, Espoon kaupungin, Vantaan kaupungin 
sekä Kauniaisten kaupungin kirjastojen (Helmet-kirjastot) käyttöön 
SaaS-palveluna. Palvelun luonteen vuoksi Helmet-kirjastot tekevät 
hankinnan yhteisesti. Jokainen kaupunki vastaavat omalta osaltaan 
päätöksistään ja kuntakohtaisista sopimuksistaan sekä kustannuksista 
YTV-suhteessa. Helsingin kaupungin osuus on 50 % kokonaiskustan-
nuksesta ja Helsingin kaupungin osuus koko sopimuskaudelle on ar-
violta noin 500 000 euroa ilman arvonlisäveroa.

Etäkäyttöisten lehtien tulee olla kirjastojen asiakkaiden käytettävissä 
paikasta riippumatta, myös kirjastojen ulkopuolella. Paikalliskäyttöisten 
lehtien tulee olla asiakkaiden käytettävissä kirjastojen tiloissa. Palvelun 
tulee olla käytössä vuorokauden ympäri ja yhtä lehteä voi lukea sama-
naikaisesti etukäteen tilauskohtaisesti määritetty määrä käyttäjiä. Han-
kinnan kohde vaatimuksineen on tarkemmin määritelty tarjouspyynnös-
sä liitteineen. Helsingin kaupunginkirjaston palvelun nykyiset sopimuk-
set päättyvät 30.6.2022. Hankinta tehdään, että voidaan tarjota kirjas-
ton Helsingin kaupunginkirjaston asiakkaille jatkossakin digitaalisia leh-
tipalveluita. Digitaaliset lehtipalvelut ovat suosituimpia digitaalisten ai-
neistojen palveluita Helsingin kaupunginkirjastossa. 

Tarjouskilpailu

Hankinnasta järjestetään tarjouskilpailu lain julkisista hankinnoista ja 
käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) mukaisella avoimella menette-
lyllä SaaS-palveluna. 

Tarjoukset vertaillaan osa-alueittain kokonaistaloudellisen edullisuuden 
ja palvelun laadun mukaisesti. Kokonaistaloudellisuuden perusteena 
käytetään parasta hinta-laatusuhdetta. Hintakriteerin painoarvo on 60 
%. Hintakriteeri muodostuu paikalliskäyttöisten sanomalehtien pakollis-
ten ja vapaaehtoisten julkaisujen kokonaishinnasta, etä- ja paikallis-
käyttöisten aikakauslehtien pakollisten julkaisujen hinnasta ja palvelun 
alustamaksusta. Laatukriteerin painoarvo on 40 %. Laatukriteeri koos-
tuu tarjoajan tarjoamastaan hintalomakkeessa listatuista vapaaehtoisis-
ta julkaisuista.
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Tarjouspyyntöasiakirjoissa määritellään hankittava palvelu sekä palve-
lulle asetetut vähimmäisvaatimukset. Vaatimusten tulee toteutua koko 
sopimuskauden ajan. 

Sopimus

Sopimus palveluista tehdään liitteenä olevien sopimusluonnoksen mu-
kaisesti. Sopimus on suunniteltu aloitettavaksi viimeistään 1.7.2022 ja 
se on voimassa 30.6.2024. Sopimusta on tilaajan niin päättäessä mah-
dollista jatkaa enintään kahdella yhden (1) vuoden mittaisella optiokau-
della.  

Esitys tarjouspyyntöasiakirjoiksi ovat liitteinä 1-4 (tarjouspyyntö, tieto-
suojaliite, sopimusluonnos ja hintaliite). Hankintalain (1397/2016) 60 
§:n ja 138 §:n mukaan hankintailmoitusta ei saa julkaista muualla en-
nen kuin se on julkaistu julkisten hankintojen internet-osoitteessa 
www.hankintailmoitukset.fi, joten tarjouspyyntöasiakirjoja ei julkaista in-
ternetissä. 

Esittelijä
kirjastopalvelujen johtaja
Katri Vänttinen

Lisätiedot
Virva Nousiainen-Hiiri, yhteisten palvelujen päällikkö, puhelin: 310 85401

virva.nousiainen-hiiri(a)hel.fi
Niina Lammi, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 20573

niina.lammi(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)
2 Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)
3 Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)
4 Salassa pidettävä (HankL 60§, 138§)

Muutoksenhaku

A Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

B Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja 
vapaa-aikalautakunta
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§ 38
Yksityishenkilön oikaisuvaatimus kulttuurin edistämisen päällikön 
päätökseen 14.1.2022, § 2

HEL 2021-014854 T 02 05 01 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi ********** oikaisuvaatimuk-
sen koskien kulttuurin edistämisen päällikön päätöstä 14.1.2022, § 2: 
Taide- ja kulttuuriavustukset 2022, kulttuurin edistämisen päällikön 
1. jako ja myönsi vuoden 2022 taide- ja kulttuuriavustuksista projektia-
vustusta 1 000 euroa.

Esittelijä
vs. kulttuurijohtaja
Reetta Heiskanen

Lisätiedot
Nina Gran, erityissuunnittelija, puhelin: 310 37006

nina.gran(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 24.1.2022

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianomainen Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Oikaisuvaatimuksen tekijä pyytää, että kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunta muuttaa kulttuurin edistämisen päällikön 14.1.2022, § 2 
päätöstä olla myöntämättä haettua 2 000 euron avustusta tanssihank-
keelle ”Ja sitten olimme me”. Hakija pitää hankkeen hylkäysperustelua 
vääränä. Hylkäysperusteeksi on kirjattu, että hanke nojaa täysin kau-
pungin tukeen. 
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Oikaisuvaatimus on tehty kuntalain (10.4.2015/410) 138 §:n mukaises-
sa määräajassa. 

Oikaisuvaatimuksen tekijä haki tukea päiväkotien tanssihankkeen tuot-
tamiselle. Vaikka päiväkodeissa tapahtuvia hankkeita ei pääsääntöi-
sesti tueta Helsingin kaupungin kulttuuriavustuksilla, on oikaisuvaati-
muksen tekijän perustelu oikea. Hankehakemuksessa ja sen liitebudje-
tista ilmenee myös muuta rahoitusta.

Esittelijä
vs. kulttuurijohtaja
Reetta Heiskanen

Lisätiedot
Nina Gran, erityissuunnittelija, puhelin: 310 37006

nina.gran(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 24.1.2022

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianomainen Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös

Päätöshistoria

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kulttuurin edistäminen 
-palvelu Kulttuurin edistämisen päällikkö 14.01.2022 § 2



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2022 39 (44)
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

15.02.2022

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

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ja 37 (A) §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 37 § (B).

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen 
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon 
määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymis-
tä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan 
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän 
kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on 
nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen 
päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaati-
musajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, 
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joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä 
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin  kaupungin 
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite: helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
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.

3
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 38 §.

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2022 41 (44)
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

15.02.2022

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

Päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on 
tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen.

Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, 
saa tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös

 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen 
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)

 kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan vii-
meisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

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 valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen 
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannu-
saatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä 
sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päätty-
mistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 24.12.2021 saakka seuraava:
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Sähköpostiosoite:    helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
 00520 HELSINKI
Faksinumero: 029 56 42079
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero: 029 56 42000

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 27.12.2021 alkaen seuraava:

Sähköpostiosoite:    helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite: Sörnäistenkatu 1
 00580 HELSINKI
Faksinumero: 029 56 42079
Käyntiosoite: Sörnäistenkatu 1
Puhelinnumero: 029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipal-
velussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaati-
muksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva 
päätös);

2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia 
siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);

3. vaatimusten perustelut;

4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva pää-
tös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos 
puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tä-
män yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on vali-
tuksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.
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Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu 
osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (pro-
sessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden pro-
sessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoit-
teista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätök-
sestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden 
vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikai-
suvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tie-
toon tulleeseen seikkaan.

Valitukseen on liitettävä:

1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai 
muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;

3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä 
ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu 
sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Mi-
käli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhaki-
jan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

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.
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Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Paavo Arhinmäki
puheenjohtaja

Miska Nera
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Outi Alanko-Kahiluoto Dani Niskanen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 21.02.2022.


