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Kokousaika 20.12.2022 16:15 - 19:36

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
Huff, Shawn
Laaksonen, Heimo (etänä) poistui 17:20, läsnä: 205 - 209 §
Niskanen, Dani (etänä)
Tuomi-Nikula, Tuomas
Hagman, Oona (etänä) varajäsen
Karhumaa, Anna (etänä) varajäsen
Karhuvaara, Arja (etänä) varajäsen

saapui 17:24, läsnä 210 - 214 §
Korkia-aho, Esa (etänä) varajäsen

Muut

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

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

tiedottaja
Nera, Miska hallintoasiantuntija
Palamaa, Pirjo hallintosihteeri

tekninen avustaja
Ehrström, Erik nuorisoneuvoston edustaja
Malmberg, Mika talous- ja suunnittelupäällikkö

asiantuntija
saapui 16:19, poistui 16:32, läsnä: 
207 §
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Fröberg, Stefan ulkoilupalvelupäällikkö
asiantuntija
saapui 16:33, poistui 17:56, läsnä: 
208 - 210 §

Puheenjohtaja

Paavo Arhinmäki apulaispormestari
205 - 214 §

Esittelijät

Paavo Arhinmäki apulaispormestari
205 §

Laura Aalto vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala-
johtaja
206 - 207 §

Tarja Loikkanen liikuntajohtaja
208 - 214 §

Pöytäkirjanpitäjä

Miska Nera hallintoasiantuntija
205 - 214 §
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§ Asia

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

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

207 Asia/3 Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimintasuunnitelma ja tulosbudjetti 
vuodelle 2023

208 Asia/4 Helsingin lähiliikuntapaikkaohjelma 2022–2032

209 Asia/5 Helsingin skeittipaikkalinjaus ja -ohjelma 2022–2032

210 Asia/6 Helsingin frisbeegolflinjaus ja -ohjelma 2022–2032

211 Asia/7 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Myllypuron jääurheilukeskus Oy:n monitoimihallin rakentamista koske-
vasta lainahakemuksesta

212 Asia/8 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Myl-
lypuron jääurheilukeskus Oy:lle Vartiokylän kaupunginosaan myönne-
tyn kehittämisvarauksen jatkamisesta moniliikuntakeskuksen suunnit-
telua varten

213 Asia/9 Soutustadionin hallintorakennuksen vuokraaminen Soutuseura 
SMARK ry:lle

214 Asia/10 Soutustadionin soutuvaja/säilytys- ja huoltorakennuksen vuokraami-
nen Soutuseura SMARK ry:lle
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§ 205
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 
Anna Karhumaa ja Shawn Huff.

Käsittely

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta valitsi puheenjohtajan ehdotuksesta 
yksimielisesti pöytäkirjan varatarkastajaksi Eeva Kärkkäisen sijasta 
Anna Karhumaan.

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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§ 206
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan päätösten seuraaminen

Päätös

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

Vs. toimialajohtaja

11.12.2022, 64 §
Kirjastoaineiston syötön automatisointi keskuslajittelijalla

12.12.2022, 65 §
Vapaaehtoistoiminnan alusta, hankintapäätös

19.12.2022, 66 §
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimintasääntö 1.1.2023 lukien

19.12.2022, 67 §
Hallintojohtajan viransijaisen nimeäminen

19.12.2022, 68 §
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hinnasto vuodelle 2023

Vs. hallintojohtaja

14.12.2022, 27 §
Erityisavustuksen hakeminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolta
nuorisopalvelukokonaisuuden etsivän nuorisotyön tukemiseen
vuonna 2023

19.12.2022, 28 §
Valtionavustuksen hakeminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolta
nuorisopalvelukokonaisuuden lasten ja nuorten paikalliseen harrastus-
toimintaan

Kirjastopalvelukokonaisuus

Kirjastopalvelujen johtaja

9.12.2022, 38 §
Tutkimuslupa: Mitä nuoret oikeasti lukevat?

15.12.2022, 39 §
Helmet-kirjastojen käyttösäännöt 1.2.2023 alkaen

Aluekirjastopalvelujen johtaja
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13.12.2022, 10 §
Malminkartanon kirjaston siivouspalvelujen hankinta

14.12.2022, 11 §
Malminkartanon kirjaston siivouspalvelut, päätöksen 10 §, 13.12.2022 
korvaaminen

15.12.2022, 12 §
Tapanilan kirjaston siivouspalvelut, päätöksen 8 § 15.11.2022 korvaa-
minen

Keskustakirjaston johtaja

19.12.2022, 8 §
Keskustakirjasto Oodin aukioloajat vuonna 2023 ja poikkeukselliset
aukioloajat 6.1.2024 saakka

Yhteisten palvelujen päällikkö

19.12.2022, 4 §
E-kirjaston visuaalisen ilmeen suunnittelu ja toteutus

Kulttuuripalvelukokonaisuus

Vs. taidemuseon johtaja

13.12.2022, 69 §
Taidemuseon taidehankinta, Baana, luonnostilaus

13.12.2022, 70 §
Taidemuseon taidehankinta, verkkoteos, luonnostilaus

Kulttuurin edistämisen päällikkö

13.12.2022, 16 §
Projektiavustukset 2023, kulttuurin edistämisen päällikön 1. jako

13.12.2022, 17 §
Projektiavustukset 2022, kulttuurin edistämisen päällikön 9. jako

Liikuntapalvelukokonaisuus

Liikuntajohtaja

16.12.2022, 56 §
Maa-alueen vuokraaminen Koirasaaresta Helsingin Merilinnustajat 
ry:lle

Vs. liikuntapaikkapäällikkö
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12.12.2022, 63 §
Töölön kisahallin näyteikkunatilan nro 15 vuokraus Zen and Trading 
Oy:lle

15.12.2022, 64 §
Sähkömoottorilla varustettujen lava-ajoneuvojen/ työajoneuvojen
hankinta liikuntapaikat-palvelun käyttöön

15.12.2022, 65 §
Töölön kisahallin näyteikkunatilan nro 19 vuokraus Felt Fotografi Oy:lle

Liikuntapalvelupäällikkö

13.12.2022, 26 §
Tapahtumayhteistyösopimus - Helsinki Ski Weeks 2023

13.12.2022, 27 §
Tapahtuma-avustusten myöntäminen 2022

15.12.2022, 28 §
Starttiavustusten 2022 jakaminen yhdistyksille

16.12.2022, 29 §
Liikuntaan aktivointi -palvelun tuntiohjaajien ja sijaisten palkkiot
1.1.2023 alkaen

Nuorisopalvelukokonaisuus

Nuorisoasiainjohtaja

12.12.2022, 30 §
Tutkimuslupa: Nuorisotalon asiakkaat: Kuinka osallisuuden kokemuk-
set näkyvät nuorten palvelukokemuksissa

16.12.2022, 31 §
Tutkimuslupa: Toimintatutkimus osallisuuden kokemuksista Harrasta-
misen Suomen mallin elokuvaharrastuksessa

16.12.2022, 32 §
Toimivallan siirtäminen kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialalla läntisen nuo-
risotyöalueen tapahtumayksikön hankintasopimusten allekirjoittamisen 
osalta

Kumppanuuspäällikkö

14.12.2022, 28 §
Tule mukaan ry:n loma-aikojen leiriavustusennakon 2021 takaisinperin-
tä
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19.12.2022, 29 §
Nuorten toimintaryhmäryhmän Musiikillinen yhdistys projektiavustus 
vuosille 2022-2023

Läntisen nuorisotyön aluepäällikkö

14.12.2022, 15 §
Harrastamisen Suomen malli Helsingissä 2022 – 2024 (DPS)

19.12.2022, 16 §
Työsuhteisen oikeus toteuttaa hankintoja viranhaltijan lukuun

LIIKUNTAJAOSTO

8.1.2022, § 23
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytä-
kirjan tarkastajien valinta

8.12.2022, § 24
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaoston kevätkauden
kokousajat vuonna 2023

8.12.2022, § 25
Liikuntajaoston lausunto kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle kulttuurin 
ja vapaa-ajan toimialan 2023 tulosbudjetista ja toimintasuunnitelmasta

8.12.2022, § 26
Vuoden 2023 helsinkiläisurheilijan, nuoren helsinkiläisurheilijan,
valmentajan ja urheiluseuran valintakriteerit

8.12.2022, § 27
Vuoden 2022 jäljelle jäävän avustusmäärärahan uudelleen osittaminen

8.12.2022, § 28
Helsinkiläisten lasten ja nuorten liikkumisen lisäämiseen suunnattu
avustus 2022

8.12.2022, § 29
Avustus iäkkäiden ihmisten liikkumisen edistämiseksi vuodelle 2023

8.12.2022, § 30
Liikunnan laitosavustukset 2023, talousarvioon merkityt

8.12.2022, § 31
Liikunnan laitosavustukset 2023, muut talousarvioon merkityt

NUORISOJAOSTO
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8.12.2022, § 27
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytä-
kirjan tarkastajien valinta

8.12.2022, § 28
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston kevätkauden
kokousajat vuonna 2023

8.12.2022, § 29
Nuorisojaoston lausunto kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle kulttuurin 
ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2023 tulosbudjetista ja toimintasuunni-
telmasta

8.12.2022, § 30
Loma-aikojen leiriavustuksien 2022 käyttö (kausi 1.11.2021-
31.10.2022)

8.12.2022, § 31
Helsingin Nuorisoyhteistyö Helsinki-Team ry:n  projektiavustushake-
mus vuosille 2022-2023

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

https://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/fi/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/
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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
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§ 207
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimintasuunnitelma ja tulosbud-
jetti vuodelle 2023

HEL 2022-013987 T 02 02 00

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti hyväksyä vuoden 2023 kulttuu-
rin ja vapaa-ajan toimialan toimintasuunnitelman ja tulosbudjetin liitteen 
1 mukaisesti. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta oikeutti toimialajohtajan päättämään 
palvelukokonaisuuksien tiliryhmäkohtaisesta budjetoinnista, investoin-
timäärärahojen kohdentamisesta sekä mahdollisista palvelukokonai-
suuksien välisistä määrärahasiirroista tulosbudjettivuoden aikana.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli talous- ja suunnittelupäällikkö Mika Malm-
berg. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Laura Aalto

Lisätiedot
Petteri Huurre, vs. hallintojohtaja, puhelin: 09 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi
Mika Malmberg, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: +358405823381

mika.malmberg(a)hel.fi
Ari Tirri, talouspäällikkö, puhelin: 310 85510

ari.tirri(a)hel.fi

Liitteet

1 Tulosbudjetti ja toimintasuunnitelma u2023
2 Kuva TB2023 taulukot

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Tulosbudjetin tulot pienenevät viime vuoteen verrattuna −0,8 miljoonaa 
euroa (−2 %). Tulojen vähentymiseen vaikuttaa merkittävästi HAM:in 
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myyntituottojen poistuminen, joka on suurempi kuin toimialan hinnanko-
rotusten tuoma kasvu.

Toimialan menobudjetti kasvaa 16,5 miljoonaa euroa (+6,8 %). Kau-
pungin vuokramallin uudistus tuo Kuvalle lisää vuokrakuluja 14,5 mil-
joonaa euroa. Tämän lisäksi menoja kasvattavat palkkamenojen, pal-
velujen ja materiaaliostojen indeksikorotukset sekä uusien ja poistuvien 
tilojen vuokramuutokset. Toisaalta menokasvua pienentää 7,4 miljoo-
naa euroa Helsingin kaupungin taidemuseon säätiöittäminen vuoden 
alusta.

Tämän lisäksi palvelukokonaisuuksilla on omiin määrärahoihin vaikut-
tavia toiminnallisia muutoksia:

Kulttuuripalvelukokonaisuudessa on vahvistettu kulttuurikeskusten roo-
lia kaupunkiuudistusalueilla.

Liikuntapalvelukokonaisuudessa on vahvistettu tilojen kunnossapito-
määrärahan resurssia.

Nuorisopalvelukokonaisuuteen on kohdistettu määrärahoja nuorten 
määrän kasvun sekä oppivelvollisuuden lakimuutoksen aiheuttaman 
Ohjaamon vakanssien lisäyksen perusteella. Tämän lisäksi on resur-
soitu lisämenoja oirehtivien nuorten tukemiseen.

Kirjastopalvelukokonaisuudelle on varattu määrärahat uuden Kalasa-
taman kirjaston perustamiseen ja sekä vahvistettu Oodin toimintaa.

Toimialan hallinnossa on vahvistettu toimialan digitaalisiin hankkeisiin 
liittyviä resursseja.

Näiden tulo- ja menomuutosten yhteisvaikutuksesta tulosbudjetin sitova 
toimintakate heikkenee viime vuodesta 17,2 miljoonaa euroa (8,4 %).

Palvelukokonaisuuksittain tämä katemuutos jakaantuu seuraavalla ta-
valla: kulttuuri 2,9 milj. (5,4 %), liikunta 14,3 milj. (24,3 %), nuoriso 2,1 
milj. (6,8 %), kirjastopalvelut 1,3 milj. (3,5 %) ja toimialan hallinto 2,5 
milj. (10,2 %).

Liikunnan laitosavustukseen sisältyvää vuokra-avustusta saa Stadion-
säätiö sr, Jääkenttäsäätiö sr ja Helsinki Stadion Oy. Ainakin Stadion-
säätiön vuokra on korottumassa 1.1.2023 alkaen merkittävästi, joka 
nostaisi myös säätiön saamaa vuokra-avustusta. Tarkat saajakohtaiset 
vuokrat eivät olleet vielä täsmentyneet, kun toimiala ja sen lautakunta 
valmisteli laitosavustuksia kaupungin vuoden 2023 talousarviota var-
ten, jonka kaupunginvaltuusto hyväksyi 23.11.2022. Täten vuoden 
2023 talousarvioon sisältyvä Stadion-säätiön vuokra-avustus on liian 
pieni.
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Stadion-säätiön lopullisen vuokra-avustuksen määrä on vielä varmistet-
tava. Sama koskee muita vuokra-avustusta saavia tahoja. Koska val-
tuuston 23.11. hyväksymän sitovan talousarviotason ylittäviä määrära-
hoja ei voida lisätä, niin uusia, korkeampia vuokra-avustuksia ei voida 
huomioida tässä esityksessä. Lisäykset tulee todennäköisesti huomioi-
da talousarvion ylitysprosessin mukaisesti. Toimiala on yhteydessä 
kaupunginkansliaan asian selvittämiseksi.

Toimialan irtaimen omaisuuden määräraha on 6,9 miljoonaa euroa. Se 
pienenee 0,5 miljoonaa euroa (−7,4 %) vuoden 2022 budjettiin nähden. 
Vähennys on kohdennettu kokonaisuudessaan ICT-irtaimeen, koska 
käyttötalouden esityksessä olevista teknisistä siirroista investointira-
hoista käyttötalouteen yhteensä 0,8 miljoonaa euroa valtaosa (0,6 mil-
joonaa euroa) on siirtoa ict-palveluun, joka pienentää näin ICT:n irtai-
men investointien tarvetta.

Tämän lisäksi toimialalle on kohdennettu kaupunginhallituksen käyttö-
varoista kahdeksan miljoonaa euroa koronasta toipumisen toimenpitei-
siin erillisen käyttösuunnitelman mukaisesti. Tämä kertaluonteinen eril-
lismääräraha on käytettävissä vuosien 2022 ja 2023 aikana. Koko vuo-
den 2022 toteumaksi ennustetaan vuoden viimeisimmän ennusteen 
mukaan 4,2 miljoonaan euroa, joten koronapalautumisen käyttösuunni-
telma 2022 ei toteudu täysimääräisesti. Toimiala tulee esittämään kau-
punginhallitukselle käyttämättä jäävän koronapalautumisrahan siirtoa 
vuodelle 2023.

Kaupunginhallitus esitti 7.11.2022 kaupunginvaltuustolle hyväksyttä-
väksi talousarvion vuodeksi 2023 ja taloussuunnitelman ohjeellisena 
vuosille 2023–2025. Kyseessä on koko Helsingin kaupungin talousar-
vio ja taloussuunnitelma, johon kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala sisäl-
tyy.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 23.11.2022 (koko Helsingin kaupungin) 
talousarvion vuodeksi 2023 ja taloussuunnitelman ohjeellisena vuosille 
2023–2025.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan henkilöstötoimikunta käsitteli alusta-
van tulosbudjetin kokouksessaan 1.12.2022.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 17 luvun 2–4  § :n (Erityinen toi-
mivalta kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla) mukaan liikuntajaosto, nuo-
risojaosto sekä kulttuuri- ja kirjastojaosto antavat lausunnon toimiala-
lautakunnalle tulosbudjetista ja toimintasuunnitelmasta.

Kulttuuri- ja kirjastojaosto, liikuntajaosto sekä nuorisojaosto ovat käsi-
telleet tulosbudjetin ja toimintasuunnitelman kokouksissaan 8.12.2022 
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ja antaneet lautakunnalle lausuntonsa asiasta. Lausunnot näkyvät tä-
män esityksen päätöshistoriassa. 

Helsingin kaupungin hallintosäännön (kaupunginvaltuusto 18.5.2022) 
10 luvun 1 §:n mukaan toimialalautakunta päättää alaiselleen toimialal-
le tulosbudjetin ja toimintasuunnitelman, jotka sisältävät talousarvioon 
perustuvat tulostavoitteet, tarvittavat toimenpiteet ja resurssit sekä toi-
minnasta kertyvät tulot ja aiheutuvat menot.

Esittelijä
vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Laura Aalto

Lisätiedot
Petteri Huurre, vs. hallintojohtaja, puhelin: 09 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi
Mika Malmberg, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: +358405823381

mika.malmberg(a)hel.fi
Ari Tirri, talouspäällikkö, puhelin: 310 85510

ari.tirri(a)hel.fi

Liitteet

1 Tulosbudjetti ja toimintasuunnitelma u2023
2 Kuva TB2023 taulukot

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 13.12.2022 § 201

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto 08.12.2022 § 37

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto 08.12.2022 § 29

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto 08.12.2022 § 25
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§ 208
Helsingin lähiliikuntapaikkaohjelma 2022–2032

HEL 2022-014780 T 10 05 01

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti hyväksyä kulttuurin ja vapaa-
ajan toimialan osalta Helsingin lähiliikuntapaikkaohjelman vuosille 
2022–2032 ohjeellisesti noudatettavaksi.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli ulkoilupalvelupäällikkö Stefan Fröberg.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi
Minttu Perttula, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36171

minttu.perttula(a)hel.fi

Liitteet

1 lähiliikuntapaikkaohjelma_20221103_web

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin lähiliikuntapaikkaohjelman tavoitteena on Helsin-
gin kaupungin lähiliikunnan palvelutason linjaaminen ja ohjelmointi. 
Tarkoituksena on kehittää tasapuolisesti helsinkiläisiä palveleva, riittä-
vä ja monipuolinen lähiliikuntaverkosto. Työn aikana on lisäksi määri-
tetty verkoston mitoituksen kriteerit ja ohjelmoitu lähiliikuntapaikkojen 
kehittämistarpeet seuraavan noin kymmenen vuoden jaksolle. Tässä 
yhteydessä on huomioitu investointien lisäksi kohteiden ylläpidon re-
surssit. Kehittämisohjelmassa korostuu huonokuntoisten kohteiden 
kunnostus, verkoston aukkopaikkojen täydentäminen ja verkoston tas-
apuolisuutta edistävät toimenpiteet. Lisäksi ohjelma tähtää eri hallinto-
kuntien välisen yhteistyön kehittämiseen ja esteettömyyden kriteerien 
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määrittelyyn. Lähiliikuntapaikkojen sijoittelussa tullaan jatkossa otta-
maan aiempaa enemmän huomioon myös kouluverkosto ja koulunpiho-
jen tarjoamat mahdollisuudet lähiliikuntapaikka verkoston täydentämi-
sessä.

Lähiliikuntapaikkaohjelma on laadittu syksyn 2021 ja kevään 2022 ai-
kana työryhmässä, jonka muodostivat kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan 
liikuntapalvelujen, kaupunkiympäristön kaupunkitila- ja maisemasuun-
nittelun sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan edustajat. Tähän 
työhön ei ole sisältynyt asukasvuorovaikutusta.

Lähiliikuntapaikkaohjelma vastaa sekä kaupunkistrategian tavoitteisiin 
että koronaepidemian myötä Helsingin kaupungin tarjoamien lähiliikun-
ta- ja luontopalvelujen kasvaneen käytön vaatimuksiin. Strategian mu-
kaisesti Helsinki haluaa kohentaa liikkuvan elämän edellytyksiä ja edis-
tää matalan kynnyksen liikkumisen mahdollistavia palveluja kuten ulko-
kuntosaleja. Koronan myötä on korostunut tarve saada nuoret takaisin 
harrastusten pariin. Lisäksi lähiliikuntapaikat osaltaan vähentävät 
alueiden eriytymistä, lisäävät viihtyisyyttä ja ovat kohtaamispaikkoja eri-
ikäisille ja -taustaisille helsinkiläisille.

Lähiliikunnan käsite on laaja ja työn aikana on täsmennetty lähiliikun-
nan määritelmiä ja luotu kokonaiskuva lähiliikuntapaikkojen määrästä, 
laadusta ja saavutettavuudesta. Yksi keskeinen käsitettä määrittävä 
seikka on tarjonnan maksuttomuus ja avoimuus. Matalan kynnyksen 
paikat kytkeytyvät arjen kulkureitteihin ja sopivat ympäristöönsä ja kau-
punkikuvaan. Uusia paikkoja on tarkoitus rakentaa sinne, missä ihmis-
virrat ovat suuria.

Lähiliikunta- ja ulkokuntoilupaikat ovat Helsingissä useiden toimialojen 
vastuulla, ja niitä rakennuttavat ja ylläpitävät useat eri tahot. Kulttuurin 
ja vapaa-ajan toimialan vastuulla ovat erityisesti liikuntapuistoissa, ui-
marannoilla, maauimaloissa ja ulkoilureittien varrella sijaitsevat lähilii-
kunta- ja ulkokuntoilupaikat.

Ulkokuntoilupaikoista kerätään säännöllisesti käyttäjäpalautetta, ja 
kahdessa ulkokuntoilupaikassa tehdään ajantasaista, laitekohtaista 
käytön seurantaa. Osa lähiliikuntapaikoista ja ulkokuntoilupaikoista 
täyttää esteettömyyden erityistason vaatimukset, ja osa niistä on koh-
distettu erityisesti senioreille. Ulkokuntoilulaitteiden kehitys on ollut vii-
me vuosina huimaa ja Helsingin kaupunki on toiminut kehityksessä 
edelläkävijänä

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
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Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901
stefan.froberg(a)hel.fi

Minttu Perttula, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36171
minttu.perttula(a)hel.fi

Liitteet

1 lähiliikuntapaikkaohjelma_20221103_web

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 209
Helsingin skeittipaikkalinjaus ja -ohjelma 2022–2032

HEL 2022-008510 T 10 05 01

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli ulkoilupalvelupäällikkö Stefan Fröberg.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti yksimielisesti panna asian 
pöydälle Veronika Honkasalon ehdotuksesta.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Mia Savolainen, hallintosihteeri, puhelin: 310 87812

mia.savolainen(a)hel.fi
Pekka Jyrkiäinen, suunnittelija, puhelin: 310 87438

pekka.jyrkiainen(a)hel.fi
Minttu Perttula, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36171

minttu.perttula(a)hel.fi

Liitteet

1 Skeittipaikkaohjelma_2022_2032
2 Skeittipaikkalinjaus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää hyväksyä kulttuurin ja vapaa-
ajan toimialan osalta Helsingin skeittipaikkalinjauksen ja skeittipaik-
kaohjelman vuosille 2022–2032 ohjeellisesti noudatettavaksi.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin skeittipaikkapalveluiden toteuttamista tukee ja oh-
jaa Helsingin skeittipaikkaohjelma, jota päivitetään 10 vuoden välein. 
Skeittipaikkaohjelma perustuu skeittipaikkojen palveluverkostoon, jonka 
tavoitteena on skeittipalveluiden alueellinen tasapuolisuus. Skeittipaik-
kaohjelmassa nousee erityisesti esille laajempien korjausinvestointien 
ja paremman hoidon tarve. Helsingin nykyinen skeittipaikkojen palvelu-
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verkosto on jo melko kattava, joten uudessa skeittipaikkaohjelmassa 
vuosille 2022–2032 korostuu olemassa olevien skeittipaikkojen kunnos-
tus. 

Skeittipaikkaohjelman laadinta käynnistetiin vuonna 2020. Ohjelman 
osallistavassa aloitusvaiheessa tehtiin asukaskysely ja kuultiin lajiliiton 
edustajia. Skeittipaikkaohjelma ja -linjaus on valmisteltu Helsingin kau-
punkiympäristön toimialan kaupunkitila- ja maisemasuunnittelupalvelun 
koolle kutsumassa työryhmässä yhteistyössä kulttuurin ja vapaa-ajan 
toimialan kanssa.

Skeittipaikat ovat yksi Helsingin kaupungin järjestämistä palveluista, 
jotka edistävät etenkin nuorten kaupunkilaisten liikunta- ja ulkoilumah-
dollisuuksia. Skeittaus on vakiintunut liikuntamuoto ja vapaa-ajan har-
rastus, jota harrastetaan myös spontaanisti kaupunkiympäristössä. 
Skeittaukseen liittyy olennaisesti myös sosiaalinen ulottuvuus ja ystä-
vien kanssa yhdessä oleskelu. Skeittipaikkoja käyttävät skeittaajien li-
säksi yhtä aktiivisesti scoottaajat, bmx-pyöräilijät ja rullaluistelijat. Eten-
kin scoottauksen suosio on ollut viime vuosina voimakkaassa kasvussa 
nuorempien harrastajien keskuudessa. Helsingissä on koko kaupungin 
kattava skeittipaikkojen verkosto, joka on syntynyt viimeisten 30 vuo-
den aikana.

Olemassa olevien skeittipaikkojen ylläpito, kunnostus ja päivittämisen 
tarpeet nousivat esille myös vuoden 2020 skeittikyselyssä, jonka vas-
tauksissa toivottiin nykyisten kohteiden kunnostusta enemmän kuin uu-
sien kohteiden rakentamista. Skeittipaikkaohjelma 2022–2032 sisältää 
verkostotarkastelun sekä skeittipaikkalinjauksen. Ohjelmassa määritel-
lään Helsingin kaupungin tarjoamat skeittipaikkapalvelut ja turvataan 
skeittipaikkojen palveluverkoston riittävyys ja laatu, tarjonnan tasapuo-
lisuus, turvallisuus sekä avoimuus. Skeittipaikkaohjelman 2022–2032 
tavoitteena on ohjata nykyisten kaupungin ylläpitämien skeittipaikkojen 
laatutason parantamista, esittää mahdollisia uusia kohteita sekä aika-
tauluttaa alustavaa toteuttamisohjelmaa.

Skeittipaikkaohjelman tavoitteiden toteutumista ohjaa alustava toteut-
tamisohjelma, jossa esitetään suunnitelma uusien kohteiden toteutta-
misesta sekä olemassa olevien kohteiden kunnossapito- ja huoltotöistä 
sekä tarpeista. Tavoitteellinen toteuttamisohjelma esittää seitsemää 
ohjelmakaudella rakennettavaa uudiskohdetta ja kuutta perusparan-
nustarvetta. Uudiskohteiden ja perusparannuskohteiden lisäksi ohjel-
man laatimisen yhteydessä tunnistettiin yhdeksän rakenteellisen kun-
nossapidon kohdetta. Nämä kohteet vaativat laajempaa korjausinves-
tointia, ja korjaaminen ei ole mahdollista nykyiseen kunnossapitoon va-
ratulla käyttötalouden rahoituksella.
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Ohjelmassa myös todetaan, että nykyisellä käyttötalouden rahoituksella 
skeittipaikkaohjelmassa esitettyä, uudetkin skeittipaikat sisältävää pal-
veluverkostoa ei voida ylläpitää, mikä näkyy tällä hetkellä suurena ja 
liian aikaisin laukeavana peruskorjaustarpeena. Myös nykyisen verkos-
ton kunnossapidosta on tullut käyttäjiltä palautetta, jossa toivotaan 
skeittipaikoille nykyistä parempaa hoitoa.

Skeittipaikkaohjelman yhteydessä päivitettiin Helsingin kaupungin
skeittipaikkalinjaus, joka määrittelee periaatteet ja reunaehdot
skeittipaikkojen suunnittelulle. Palvelulinjaukset ovat kaupunkiympäris-
tön toimialalla yhteisesti sovittuja yleisten alueiden palvelujen järjestä-
misen ja laatutason määrittelyjä. Tavoitteena on selkeä ja yksinkertai-
nen määrittely ja yhdessä sovittu toimintatapa. Linjaukset on tarkoitettu 
työn tueksi kaupungin käyttöön, konsulteille ja muille suunnittelijoille,
päättäjille sekä kuntalaisille. Linjauksessa määritellään kaupungin tar-
joaman palvelun laatutaso eikä se sisällä suunnitteluohjeita.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Mia Savolainen, hallintosihteeri, puhelin: 310 87812

mia.savolainen(a)hel.fi
Pekka Jyrkiäinen, suunnittelija, puhelin: 310 87438

pekka.jyrkiainen(a)hel.fi
Minttu Perttula, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36171

minttu.perttula(a)hel.fi

Liitteet

1 Skeittipaikkaohjelma_2022_2032
2 Skeittipaikkalinjaus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 29.11.2022 § 678
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§ 210
Helsingin frisbeegolflinjaus ja -ohjelma 2022–2032

HEL 2022-008511 T 10 05 01

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli ulkoilupalvelupäällikkö Stefan Fröberg. 
Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti yksimielisesti panna asian 
pöydälle Esa Korkia-ahon ehdotuksesta. 

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi
Minttu Perttula, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36171

minttu.perttula(a)hel.fi

Liitteet

1 Frisbeegolfohjelma_2022_2032
2 Frisbeegolflinjaus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää hyväksyä kulttuurin ja vapaa-
ajan toimialan osalta Helsingin Frisbeegolfohjelman ja frisbeegolflin-
jauksen vuosille 2022–2032 ohjeellisesti noudatettavaksi.

Esittelijän perustelut

Frisbeegolf on Helsingin kaupungin järjestämä palvelu, joka edistää 
kaupunkilaisten liikunta- ja ulkoilumahdollisuuksia. Helsingin frisbeegol-
folosuhteiden kehittämistä ohjaa frisbeegolfohjelma, joka päivitetään 10 
vuoden välein. Helsingin frisbeegolfohjelma 2022–2032 perustuu fris-
beegolfin palvelu-verkostotarkasteluun, jonka tavoitteena on frisbee-
golfpalvelun tasapuolisuus koko kaupungissa. Tavoite on kehittää fris-
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beegolfin harrastusmahdollisuuksia systemaattisesti. Frisbeegolfohjel-
ma ja -linjaus on valmisteltu Helsingin kaupunkiympäristön toimialan 
koolle kutsumassa työryhmässä yhteistyössä kulttuurin ja vapaa-ajan 
toimialan kanssa.

Frisbeegolfin harrastajamäärät ja kiinnostus lajia kohtaan ovat kasva-
neet viime vuosina. Suosituimpina aikoina helsinkiläisillä frisbeegolfra-
doilla joutuu jonottamaan aloituspaikoille. Lisääntynyt frisbeegolfin har-
rastajamäärä on kasvattanut olemassa olevien frisbeegolfratojen kun-
nostustarvetta, tarvetta tarkastella frisbeegolfverkoston kattavuutta ja 
kehittämistarpeita. Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala ja 
kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala tuottavat ja kunnossapitävät hallinnas-
saan olevilla alueilla yleisessä käytössä olevia frisbeegolfratoja ja har-
joituspaikkoja. Helsingin kaupunki tekee yhteistyötä lajin harrastajien ja 
lajiyhdistysten kanssa ja tekee näiden kanssa sopimuksia frisbeegolfa-
lueiden perustamisesta, käytöstä ja kunnossapidosta.

Kynnys frisbeegolfin harrastamiseen on matala, koska lajin voi aloittaa 
ilman merkittäviä kustannuksia tai aiempaa kokemusta. Frisbeegolf 
edistää eri-ikäisten ja -kuntoisten kaupunkilaisten liikunta- ja ulkoilu-
mahdollisuuksia ja lajin voidaan katsoa olevan inklusiivinen ja sosiaalis-
ta tasa-arvoa edistävä. Lajin olosuhteiden parantaminen vaikuttaa suo-
raan monen teini-ikäisen ja varhaisteinin omatoimiseen, harrasteryh-
mistä riippumattoman liikkumiseen ja ulkoiluun.

Frisbeegolfalueiden suunnittelussa tulee huomioida frisbeegolfin ai-
heuttama ympäristön kuluminen, harrastuksen turvallisuus sekä yleis-
ten alueiden virkistyskäytön tasapuolisuus eri asukasryhmien näkökul-
masta. Frisbeegolfin harrastuspaikkojen suunnittelun haasteena on 
myös frisbeegolfratojen suuri tilantarve. Niille ei löydy tilaa nykyisiltä 
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hallinnoimilta alueilta. Paitsi että tilan 
löytäminen viher- ja lähivirkistysalueilta on haastavaa, lisäksi tiivistyvän 
ja kasvavan kaupungin yleinen virkistyskäyttöpaineen kasvu luo lisää 
haastetta frisbeegolfalueiden toteuttamiselle, sillä harrastus ei sovellu 
vilkkaassa virkistyskäytössä oleville alueille. Tämän takia frisbeegolfa-
lueita tulee suunnitella, toteuttaa ja kunnossapitää huolellisesti ja harki-
tusti.

Frisbeegolfalueiden suunnittelussa huomioidaan yleisten alueiden käy-
tön tasapuolisuus eri asukasryhmien näkökulmasta. Frisbeegolfohjel-
man toteuttamista ohjaa palveluverkostotarkastelu ja tavoitteellinen to-
teuttamisohjelma,
jossa esitetään alustava suunnitelma uusien kohteiden toteuttamisesta 
sekä olemassa olevien kohteiden kunnossapito- ja huoltotöistä. Fris-
beegolfohjelman 2022–2032 tavoitteena on parantaa nykyisten kohtei-
den kuntotasoa ja turvallisuutta, perustaa yksi uusi 18-väyläinen fris-
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beegolfrata pohjoiseen suurpiiriin Paloheinään ja tarkastella uuden fris-
beegolfradan sijaintipaikkamahdollisuuksia kaakkoisessa suurpiirissä.

Frisbeegolfohjelmaan 2022–2032 sisältyy myös frisbeegolflinjaus, jon-
ka tarkoituksena on määrittää Helsingin kaupungin tarjoamat yleisten 
alueiden frisbeegolfpalvelut ja turvata frisbeegolfin harrastuspaikkojen 
palveluverkoston riittävyys ja laatu, tarjonnan tasapuolisuus, turvalli-
suus sekä avoimuus kaikille pelaajille. Palvelulinjaukset ovat kaupun-
kiympäristön toimialalla yhteisesti sovittuja, yleisten alueiden palvelujen 
järjestämisen ja laatutason määrittelyjä. Linjaukset on tarkoitettu työn 
tueksi kaupungin käyttöön, konsulteille ja muille suunnittelijoille, päättä-
jille sekä kuntalaisille. Linjauksessa määritellään kaupungin tarjoaman 
palvelun laatutaso eikä se sisällä suunnitteluohjeita.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi
Minttu Perttula, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36171

minttu.perttula(a)hel.fi

Liitteet

1 Frisbeegolfohjelma_2022_2032
2 Frisbeegolflinjaus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 29.11.2022 § 679
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§ 211
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Myllypuron jääurheilukeskus Oy:n monitoimihallin rakentamista 
koskevasta lainahakemuksesta

HEL 2021-004728 T 02 05 03 00

Lausunto

Myllypuron jääurheilukeskus Oy on 22.11.2022 tekemällään ilmoituk-
sella peruuttanut kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle 25.11.2021 toimit-
taman lainahakemuksensa. Tämän johdosta kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunta ei anna lausuntoa laina-asiaan liittyen. 

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Kimmo Isotalo, erityissuunnittelija, puhelin: 310 32342

kimmo.isotalo(a)hel.fi

Liitteet

1 Lainahakemus 25.11.2021, liitteineen
2 Hankesuunnitelma
3 Kirje_Esirakentamiskorvaus_Myllypuron_Jääurheilukeskus_120122
4 Kustannusselvitys_Myllypuron jääurheilukeskus
5 Myllypuron jääurheilukeskuksen käyttötalouden arvio

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Myllypuron jääurheilukeskus Oy:n lainahakemusta on käsitelty kulttuuri- 
ja vapaa-aikalautakunnassa 18.1.2022. Asia jäi tuolloin pöydälle. 

Muuttuneiden rakentamissuhdanteiden seurauksena Myllypuron jääur-
heilukeskus Oy on 22.11.2022 tekemällään ilmoituksella peruuttanut 
aiemmin toimittaman lainahakemuksensa. Yhtiö kuitenkin suunnittelee 
edelleen monitoimihallin rakentamista, jota varten Myllypuron jääurhei-
lukeskus Oy on hakenut kaupunginhallituksen sille 29.3.2021 varaa-
man maa-alueen kehittämisvarauksen jatkoa 31.12.2023 saakka. Ky-
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seistä asiaa käsitellään samassa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 
kokouksessa lainahakemuksen käsittelyn jälkeen.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Kimmo Isotalo, erityissuunnittelija, puhelin: 310 32342

kimmo.isotalo(a)hel.fi

Liitteet

1 Lainahakemus 25.11.2021, liitteineen
2 Hankesuunnitelma
3 Kirje_Esirakentamiskorvaus_Myllypuron_Jääurheilukeskus_120122
4 Kustannusselvitys_Myllypuron jääurheilukeskus
5 Myllypuron jääurheilukeskuksen käyttötalouden arvio

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 18.01.2022 § 11
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§ 212
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esitys kaupunginhallitukselle 
Myllypuron jääurheilukeskus Oy:lle Vartiokylän kaupunginosaan 
myönnetyn kehittämisvarauksen jatkamisesta moniliikuntakeskuk-
sen suunnittelua varten

HEL 2022-013831 T 10 01 01 00

Esitys

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti yksimielisesti panna asian 
pöydälle Hilkka Ahteen ehdotuksesta. 

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Kimmo Isotalo, erityissuunnittelija, puhelin: 310 32342

kimmo.isotalo(a)hel.fi

Liitteet

1 Hakemus 21.11.2022
2 Myllypuron jääurheilukeskus_varausalue

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Kaupunginhallituksen Myllypuron jääurheilukeskus Oy:lle 29.3.2021 
myöntämä ensimmäinen kehittämisvaraus päättyy 31.12.2022. Kulttuu-
ri- ja vapaa-aikalautakunta esittää kaupunginhallitukselle Myllypuron 
jääurheilukeskus Oy:lle myönnetyn kehittämisvarauksen jatkamista 
Helsingin kaupungin 45. kaupunginosasta (Vartiokylä) korttelista 
45562, ohjeelliselta tontilta 1, moniliikuntakeskuksen suunnittelua var-
ten 31.12.2023 asti seuraavin ehdoin: 

1

Varausalue käsittää asemakaavan nro 11420 korttelissa 45562 olevan 
ohjeellisen tontin numero 1. Varausalue kuuluu 2.11.2007 lainvoiman 
saaneen asemakaavan mukaan urheilutoimintaa palvelevien rakennus-
ten korttelialueeseen (YU). Varsinaisen vuokra-alueen rajat määräyty-
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vät myöhemmin tehtävän vuokrasopimuksen mukaisesti. Maa-alue on 
Helsingin kaupungin omistuksessa. Varattavan alueen koko on noin 28 
796 m², jonka rakennusoikeus on 20 000 k-m².

2

Varausalueesta perittävä maksu on 14 398 euroa (0,50 euroa/m²). Se 
on maksettava 15.5.2023 mennessä kaupungin lähettämää laskua vas-
taan Helsingin kaupungin talouspalveluiden varainhallintaan tai kau-
pungin osoittamalle pankkitilille.

3

Hankkeen luonnospiirustukset on esitettävä liikuntapalvelukokonaisuu-
den hyväksyttäväksi ennen rakennusluvan hakemista.

4

Varauksensaajan tulee esittää vuokraushakemus hyvissä ajoin ennen 
varausajan päättymistä. Vuokrasopimuksen on oltava voimassa ennen 
kuin rakennuslupa myönnetään.

5

Varauksensaaja vastaa kaikkien viranomaislupien hakemisesta aiheu-
tuvista kustannuksista ja kaikista rakentamiskustannuksista sekä tule-
valla vuokra-alueella mahdollisesti tarvittavien kulkuväylien, johtojen, 
ojien ym. siirroista.

6

Helsingin kaupunki ei vastaa siitä vahingosta, mikä varauksensaajalle 
saattaa aiheutua siitä, ettei hankkeelle saada rakennuslupaa tai ettei 
varsinaista maanvuokrausta voida solmia.

7

Kaupunki ei vastaa varauksensaajalle aiheutuneista kustannuksista, 
mikäli päätös oikaisuvaatimuksen tai kunnallisvalituksen johdosta 
muuttuu tai kumoutuu.

Esittelijän perustelut

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle on saapunut 21.11.2022 päivätty 
hakemus, joka koskee Myllypuron jääurheilukeskus Oy:lle Vartiokylän 
kaupunginosaan myönnetyn kehittämisvarauksen jatkamista 
31.12.2023 saakka jääurheilukeskuksen suunnittelua varten. 
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Liikuntapalvelukokonaisuus suhtautuu myönteisesti kehittämisvarauk-
sen jatkamiseen halliyhtiön kanssa. Kaupunginhallituksen Myllypuron 
jääurheilukeskus Oy:lle 29.3.2021 myöntämä ensimmäinen kehittämis-
varaus päättyy 31.12.2022. 

Myllypuron jääurheilukeskus Oy:n hakema varausalue sijaitsee Vartio-
kylän kaupunginosassa ja Myllypuron osa-alueella osoitteessa Ratas-
myllynkuja 4. Alue käsittää 2.11.2007 lainvoiman saaneessa asema-
kaavassa nro 11420 korttelista nro 45562 tontin nro 1, joka on kaavoi-
tettu urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi (YU). 
Tontin koko on noin 28 796 neliömetriä (m²), ja se sisältää rakennusoi-
keutta 20 000 kerrosneliömetriä (k-m²). 

Myllypuron jääurheilukeskus Oy:n tarkoituksena on rakentaa edellä ku-
vatulla alueelle 15 560 k-m² kokoinen jääurheilun monitoimihalli, johon 
sisältyisi 400 metriä pitkä pikaluistelurata, kaksi jääkiekkokaukaloa, 
noin 2000 hengen istumakatsomo, juoksurata, yhteisötiloja, pukeutu-
mistiloja ja pesutiloja, myynti- ja palvelutiloja, kuntoilu- ja liikuntasalitilo-
ja, valmennustiloja sekä toimistotiloja. Yhtiön tarkoituksena on niin 
ikään jäädä jääurheilukeskuksen omistajiksi, joka huolehtii sen toteut-
tamisesta ja ylläpidosta. Myllypuron jääurheilukeskus Oy:n omistajat 
ovat Luisteluliitto ry (50 prosenttia) ja Taitoluisteluliitto ry (50 prosent-
tia). 

Valmistuessaan jääurheilukeskus olisi esteetön liikuntapaikka, josta 
löytyisi tiloja huippu-urheilijoille, harrastajille sekä vapaa-ajan liikkujille. 
Keskuksen myötä Suomessa olisi ensimmäistä kertaa mahdollista har-
rastaa pikaluistelua sisätiloissa ja järjestää lajin kansainvälisiä arvokil-
pailuja. Keskuksen jääkentät toisivat puolestaan lisää jääkapasiteettia 
taitoluistelijoille ja juniorijääkiekkoilijoille. Suomen Olympiakomitean 
valtakunnallisesti merkittävien liikuntapaikkojen listalla jääurheilukeskus 
on kirjattu vuosien 2023–2026 liikuntapaikkarakentamisen kärkihank-
keeksi. Hanke on Opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntapaikkojen pe-
rustamishankkeiden rahoitussuunnitelmassa 2022–2025. Rahoitus-
suunnitelma vuosille 2023–2026 päivitetään vuoden loppuun mennes-
sä.  

Jääurheilukeskuksen perustamisen investointitarve on YIT Oyj:n elo-
kuussa 2022 antaman arvion perusteella 30 600 000 euroa. Myllypuron 
jääurheilukeskus Oy:n omien käyttötalouslaskelmien mukaan keskuk-
sen investointitarve voi kuitenkin korkeintaan olla 25 000 000 euroa yh-
tiön nykyisellä rahoitussuunnitelmalla. Muussa tapauksessa halliyhtiön 
käyttötalous ei ole tulevina vuosina kestävällä pohjalla erityisesti raken-
tamista varten nostettavien rahoituslainojen lyhennystarpeista johtuen.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/2022 26 (37)
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Asia/8
20.12.2022

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

Uuden kehittämisvarauksen voimassaolon aikana Myllypuron jääurhei-
lukeskus Oy:n tavoitteena on muodostaa hankkeesta toteutettava ko-
konaisuus. Tämä tarkoittaa erityisesti rakentamisen materiaalivirtojen ja 
kustannusten tasaantumista siten, että jääurheilukeskuksen perustami-
sen investointitarve laskisi korkeintaan 25 000 000 euroon. Tällöin han-
ke on tarkoitus rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntapaikkara-
kentamisavustuksella (4 000 000 euroa), Helsingin kaupungin lainalla 
(10 000 000 euroa), pankkilainalla (10 000 000 euroa) ja lajiliittojen 
omalla sijoituksella (1 000 000 euroa). 

Jääurheilukeskuksen rakentamisajaksi on arvioitu 18 kuukautta, ja sen 
valmistuminen edellyttää noin 80 000 kiintoteoreettisen kuutiometrin 
(ktrm3) verran louhintaa varatulta alueelta. Projektin tavoitteena on 
tehdä matalalla hiilijalanjäljellä toimiva energiatehokas, turvallinen, kes-
tävä ja viihtyisiä liikuntapaikka, joka olisi myös kaupunkikuvallisesti 
näyttävä. Rakennuksen ohjeiäksi on asetettu vähintään 50 vuotta. 

Helsingin kaupungin liikuntapaikkaverkoston näkökulmasta jääurheilu-
keskukselle suunniteltu sijainti Itä-Helsingissä on perusteltua varsinkin 
saavutettavuuden näkökulmista. Valmis keskus lisäisi omalta osaltaan 
painetta liikunnan palvelukokonaisuuden tilojenkäytön avustusmäärä-
rahoihin. Lisäksi mahdollinen tontin maavuokran subventio lisää liikun-
tapalvelukokonaisuuden vuokramenoja.

Tämä varauspäätös ei ole kaupungin sitoumus monitoimiliikuntakes-
kuksen rahoittamiseen.

Uuden kehittämisvaraushakemuksen toimittamisen ohella Myllypuron 
jääurheilukeskus Oy on perunut 22.11.2022 aiemmin lähettämänsä ha-
kemukset koskien maanvuokrasopimuksen laatimista osoitteessa Ra-
tasmyllynkuja 4 sijaitsevasta alueesta sekä lainan hakemiseksi Helsin-
gin kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Kimmo Isotalo, erityissuunnittelija, puhelin: 310 32342

kimmo.isotalo(a)hel.fi

Liitteet

1 Hakemus 21.11.2022
2 Myllypuron jääurheilukeskus_varausalue

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 213
Soutustadionin hallintorakennuksen vuokraaminen Soutuseura 
SMARK ry:lle

HEL 2022-012922 T 10 01 03

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti vuokrata Helsingin kaupungin 
14. kaupunginosassa (Taka-Töölö) osoitteessa Merikannontie 4 sijait-
sevan, karttaliitteeseen merkityn Soutustadionin hallintorakennuksen 
(rakennustunnus 3062) ensimmäisen ja toisen kerroksen tilat, yhteensä 
n. 299 m² sekä pihapiirissä olevan terassialueen Soutuseura SMARK 
ry:lle 

Vuokra-aika alkaa 1.1.2023 ja päättyy 31.12.2031 ilman erikseen ta-
pahtuvaa irtisanomista. 

Kuukausivuokrana peritään vuokrauksen alkaessa 2 286,73 euroa 
kuukaudessa. Muut vuokrasopimusehdot määritellään liitteenä olevan 
vuokrasopimusluonnoksen ehtojen mukaisesti.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta oikeutti liikuntajohtajan allekirjoitta-
maan vuokrasopimuksen ja tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä muu-
toksia sopimuskauden aikana.

Kaupunki ei vastaa vuokralaiselle aiheutuneista kustannuksista, mikäli 
päätös oikaisuvaatimuksen, kunnallisvalituksen tai ylemmän toimieli-
men päätöksen johdosta muuttuu tai kumoutuu.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi

Liitteet

1 Hakemus 13.10.2022, hallintorakennus
2 SMARK hallintorakennus 2023- 2031
3 Soutustadion hallintorakennus kartta

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet
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Ote Otteen liitteet
Vuokralainen Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunta
Liite 2
Liite 3

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle on saapunut 13.10.2022 päivätty 
Soutuseura SMARK ry:n hakemus koskien Soutustadionin hallintora-
kennuksen (rakennustunnus 3062) ensimmäisen ja toisen kerroksen ti-
lojen sekä pihapiirissä olevan terassialueen vuokrasopimuksen uusi-
mista. 

Soutustadion ja sen ympäristö on ollut vuokrattuna helsinkiläisille sou-
tuseuroille sen rakentamisesta, vuodesta 1939, asti. Nykyään Soutus-
tadionin ympäristössä toimivat seurat ovat yhdistyneet ja nykyinen alu-
eella toimiva seura on Soutuseura SMARK ry. Seuralle vuokrattavat ti-
lat on suunniteltu soutua ja seuratoimintaa varten. 

SMARK ry:lla on yli 150 aktiivista jäsentä, joista osa harrastaa myös 
aktiivista kilpailutoimintaa. Seura kilpailee aktiivisesti olympialuokan 
sekä pienpuuvene-/kirkkovenesoudussa että sisäsoudussa niin kansal-
lisissa kuin kansainvälisissä kisatapahtumissa. Seuran saavutuksiin 
kuuluu useampia Suomen mestaruuksia olympialuokan soudussa.

Seura on ilmoittanut, että toiminta jatkuu samankaltaisena, ja että toi-
mintaa pyritään kehittämään. Huoltorakennuksessa säilytetään veneitä 
sekä muuta kalustoa. Tiloissa on myös sauna ja puku- ja pesutilat. Tal-
vikautena alueella harrastetaan talviuintia. Alakerrassa on kaupungin 
ainoa soutuspinning-sali, jossa tarjotaan myös vuoroja ei-jäsenille. 
Kirkkoveneet säilytetään alueen pihalla kesäaikaan. Laitureita käyte-
tään veneiden lähtöihin ja paluisiin.

Rakennusta käytetään soutuharjoitteluun ja soutajien kunnon ylläpi-
toon. Tiloissa on mm. soutuallas ja kuntosali välineineen. 

Liikuntapalveluiden palvelustrategiassa on linjattu, että yhteisöjen, yrit-
täjien ja kaupunkiympäristötoimialan kanssa tuotetaan yhteistyössä 
mm. talviuintimahdollisuuksia sekä soutuvene-, sup-lauta-, ja kanootti-
vuokrausta. Kyseinen vuokraus on linjassa palvelustrategian kanssa. 

Asemakaava
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Vuokra-alueella on voimassa 26.11.1999 vahvistettu asemakaava nro 
10704.

Sisäinen vuokraus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on vuokrannut rakennuksen pihapii-
reineen sisäisesti kaupunkiympäristön toimialalta kulttuurin ja vapaa-
ajan toimialan käyttöön toistaiseksi voimassaolevalla vuokrasopimuk-
sella.

Vuokra-alue ja vuokran määrittely

Täysimääräisen vuokran laskukaava: 
Yläkerta 149 m2 x 12,77 €/m2 /kk = 1 902,73 euroa/kk 
Alakerran liikuntatilat 150 m2 x 2,56 €/m2 /kk= 384 euroa/kk

Perittävä kuukausivuokra, joka vastaa elinkustannusindeksin "lokakuun 
1951 = 100" vuoden 2021 keski-indeksin pistelukua 2017 on 2 286,73 
euroa kuukaudessa.

Tammikuun 1. päivästä 2024 lukien täysimääräinen kuukausivuokra si-
dotaan viralliseen elinkustannusindeksiin, jossa lokakuu 1951 = 100 si-
ten, että peruskuukausivuokra on 113,37 euroa kuukaudessa sekä sitä 
vastaava perusindeksi on 100.

Kunkin kalenterivuoden vuosivuokra tarkastetaan kertomalla perusvuo-
sivuokra luvulla, joka saadaan jakamalla edellisen kalenterivuoden 
keskimääräinen elinkustannusindeksi perusindeksillä 100. Mikäli piste-
luku on alempi, vuokraa ei kuitenkaan alenneta

Kaupungilla on oikeus tarkistaa alueen vuokraa, mikäli alueen arvossa 
alueen käyttötarkoituksen, rakennusoikeuden, lisärakentamisen tai 
muun vastaavan seikan johdosta tapahtuu muutoksia.

Valtiontukilausunto

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 107(1) mu-
kaan, jollei perussopimuksissa toisin määrätä, jäsenvaltion myöntämä 
taikka valtion varoista muodossa tai toisessa myönnetty tuki, joka vää-
ristää tai uhkaa vääristää kilpailua suosimalla jotakin yritystä tai tuotan-
nonalaa, ei sovellu sisämarkkinoille, siltä osin kuin se vaikuttaa jäsen-
valtioiden väliseen kauppaan.

Esitetty maanvuokrasopimus Helsingin kaupungin ja Soutuseura 
SMARK ry:n välillä saattaa sisältää vuokratukea. Vuokrauksen kohtee-
na olevaa rakennusta käyttävät pääasiallisesti paikallisen urheiluseuran 
jäsenet. Vuokrasopimukseen mahdollisesti sisältyvä vuokratuki ei kui-
tenkaan ole SEUT 107(1) mukaista valtiontukea, koska tuki ei ole omi-
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aan vaikuttamaan jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Tuki ei vaikuta 
jäsenvaltioiden väliseen kauppaan, koska kyse on soutuun liittyvistä 
urheilutiloista, joka palvelevat ensisijaisesti paikallisia asukkaita ja joka 
ei todennäköisesti houkuttele asiakkaita tai investointeja muista EU:n 
jäsenvaltioista (Komission tiedonanto valtiontuen käsitteestä 2016/C 
262/01 kohdat 196, 197). 

Toimivalta alueiden vuokrauksissa

Hallintosäännön 17 luvun 1 §:n 3 kohdan mukaan kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunta voi päättää hallinnassaan olevien maa- alueiden vuok-
rauksesta enintään 20 vuoden ajaksi. Pidemmistä vuokrasopimuksista 
päättää kaupunginhallitus.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi

Liitteet

1 Hakemus 13.10.2022, hallintorakennus
2 SMARK hallintorakennus 2023- 2031
3 Soutustadion hallintorakennus kartta

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Vuokralainen Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunta
Liite 2
Liite 3

Tiedoksi

KUVA
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§ 214
Soutustadionin soutuvaja/säilytys- ja huoltorakennuksen vuokraa-
minen Soutuseura SMARK ry:lle

HEL 2022-012920 T 10 01 03

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti vuokrata Helsingin kaupungin 
14. kaupunginosassa (Taka-Töölö) osoitteessa Merikannontie 8 sijait-
sevan, karttaliitteeseen merkityn, Soutustadionin alueella olevan noin 
621 m²:n suuruisen veneiden säilytys- ja huoltorakennuksen ja siihen 
liittyvän, noin 2280 m²:n suuruisen pihapiirialueen Soutuseura SMARK 
ry:lle soutu-urheilun harjoittamista varten.

Vuokra-aika alkaa 1.1.2023 ja päättyy 31.12.2031 ilman erikseen ta-
pahtuvaa irtisanomista.

Kuukausivuokrana peritään vuokrauksen alkaessa 1 591,86 euroa 
kuukaudessa. Muut vuokrasopimusehdot määritellään liitteenä olevan 
vuokrasopimusluonnoksen ehtojen mukaisesti.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta oikeutti liikuntajohtajan allekirjoitta-
maan vuokrasopimuksen ja tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä muu-
toksia sopimuskauden aikana.

Kaupunki ei vastaa vuokralaiselle aiheutuneista kustannuksista, mikäli 
päätös oikaisuvaatimuksen, kunnallisvalituksen tai ylemmän toimieli-
men päätöksen johdosta muuttuu tai kumoutuu.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi

Liitteet

1 Hakemus 13.10.2022, huoltorakennus
2 SMARK soutuvaja 2023 - 2031
3 Soutustadion huoltorakennus kartta

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet
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Ote Otteen liitteet
Vuokralainen Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunta
Liite 2
Liite 3

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle on saapunut 13.10.2022 päivätty 
Soutuseura SMARK ry:n hakemus koskien Soutustadionin soutuva-
ja/säilytys- ja huoltorakennuksen vuokraamista.

Soutustadion ja sen ympäristö on ollut vuokrattuna helsinkiläisille sou-
tuseuroille sen rakentamisesta, vuodesta 1939, asti. Nykyään Soutus-
tadionin ympäristössä toimivat seurat ovat yhdistyneet ja nykyinen alu-
eella toimiva seura on Soutuseura SMARK ry. Seuralle vuokrattavat ti-
lat on suunniteltu soutua ja seuratoimintaa varten.

SMARK ry:lla on yli 150 aktiivista jäsentä, joista osa harrastaa myös 
aktiivista kilpailutoimintaa. Seura kilpailee aktiivisesti olympialuokan 
sekä pienpuuvene-/kirkkovenesoudussa että sisäsoudussa niin kansal-
lisissa kuin kansainvälisissä kisatapahtumissa. Seuran saavutuksiin 
kuuluu useampia Suomen mestaruuksia olympialuokan soudussa.

Seura on ilmoittanut, että toiminta jatkuu samankaltaisena, ja että toi-
mintaa pyritään kehittämään. Huoltorakennuksessa säilytetään veneitä 
sekä muuta kalustoa. Tiloissa on myös sauna ja puku- ja pesutilat. Tal-
vikautena alueella harrastetaan talviuintia. Alakerrassa on kaupungin 
ainoa soutuspinning-sali, jossa tarjotaan myös vuoroja ei-jäsenille. 
Kirkkoveneet säilytetään alueen pihalla kesäaikaan. Laitureita käyte-
tään veneiden lähtöihin ja paluisiin.

Rakennusta käytetään soutuharjoitteluun ja soutajien kunnon ylläpi-
toon. Tiloissa on mm. soutulaitteita.

Liikuntapalveluiden palvelustrategiassa on linjattu, että yhteisöjen, yrit-
täjien ja kaupunkiympäristötoimialan kanssa tuotetaan yhteistyössä 
mm. talviuintimahdollisuuksia sekä soutuvene-, sup-lauta-, ja kanootti-
vuokrausta. Kyseinen vuokraus on linjassa palvelustrategian kanssa.

Asemakaava
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Vuokra-alueella on voimassa 26.11.1999 vahvistettu asemakaava nro 
10704.

Sisäinen vuokraus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on vuokrannut rakennuksen pihapii-
reineen sisäisesti kaupunkiympäristön toimialalta kulttuurin ja vapaa-
ajan toimialan käyttöön toistaiseksi voimassaolevalla vuokrasopimuk-
sella.

Vuokra-alue ja vuokran määrittely

Perittävä kuukausivuokra on 1 591,86 euroa. Perittävä kuukausivuokra 
vastaa elinkustannusindeksin "lokakuun 1951 = 100" vuoden 2021 
keski-indeksin pistelukua 2017.

Tammikuun 1. päivästä 2024 lukien täysimääräinen kuukausivuokra si-
dotaan viralliseen elinkustannusindeksiin, jossa lokakuu 1951 = 100 si-
ten, että peruskuukausivuokra on 78,92 euroa kuukaudessa sekä sitä 
vastaava perusindeksi on 100.

Kunkin kalenterivuoden vuosivuokra tarkastetaan kertomalla perusvuo-
sivuokra luvulla, joka saadaan jakamalla edellisen kalenterivuoden 
keskimääräinen elinkustannusindeksi perusindeksillä 100. Mikäli piste-
luku on alempi, vuokraa ei kuitenkaan alenneta

Kaupungilla on oikeus tarkistaa alueen vuokraa, mikäli alueen arvossa 
alueen käyttötarkoituksen, rakennusoikeuden, lisärakentamisen tai 
muun vastaavan seikan johdosta tapahtuu muutoksia.

Valtiontukilausunto

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 107(1) mu-
kaan, jollei perussopimuksissa toisin määrätä, jäsenvaltion myöntämä 
taikka valtion varoista muodossa tai toisessa myönnetty tuki, joka vää-
ristää tai uhkaa vääristää kilpailua suosimalla jotakin yritystä tai tuotan-
nonalaa, ei sovellu sisämarkkinoille, siltä osin kuin se vaikuttaa jäsen-
valtioiden väliseen kauppaan.

Esitetty vuokrasopimus Helsingin kaupungin ja Soutuseura SMARK 
ry:n välillä saattaa sisältää vuokratukea. Vuokrauksen kohteena olevaa 
säilytys- ja huoltorakennusta käyttävät pääasiallisesti paikallisen urhei-
luseuran jäsenet. Vuokrasopimukseen mahdollisesti sisältyvä vuokra-
tuki ei kuitenkaan ole SEUT 107(1) mukaista valtiontukea, koska tuki ei 
ole omiaan vaikuttamaan jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Tuki ei 
vaikuta jäsenvaltioiden väliseen kauppaan, koska kyse on soutuun liit-
tyvistä urheilu- ja vapaa-ajan tiloista, joka palvelevat ensisijaisesti pai-
kallisia asukkaita ja joka ei todennäköisesti houkuttele asiakkaita tai in-
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vestointeja muista EU:n jäsenvaltioista (Komission tiedonanto valtion-
tuen käsitteestä 2016/C 262/01 kohdat 196, 197).

Toimivalta alueiden vuokrauksissa

Hallintosäännön 17 luvun 1 §:n 3 kohdan mukaan kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunta voi päättää hallinnassaan olevien maa- alueiden vuok-
rauksesta enintään 20 vuoden ajaksi. Pidemmistä vuokrasopimuksista 
päättää kaupunginhallitus.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi

Liitteet

1 Hakemus 13.10.2022, huoltorakennus
2 SMARK soutuvaja 2023 - 2031
3 Soutustadion huoltorakennus kartta

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Vuokralainen Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunta
Liite 2
Liite 3

Tiedoksi

KUVA
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211 ja 212 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 213 ja 214 §:t.

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.
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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 23.12.2022.


