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Liikuntajohtajan katsaus 
 
Vuosi 2014 oli jälleen tapahtumarikas ja täynnä elämyksiä. Se oli myös 95. Helsingin liikuntatoimen 
historiassa. Jo tarinamme alussa lähtökohta oli ”liikunnan ja urheilun ymmärtäminen laajojen joukkojen 
terveyden ja viihtyvyyden kohentajana”.  Moni asia on vahvistanut työmme kiistatonta merkitystä kaiken 
ikäisten hyvinvoinnin edistämisessä, esimerkkinä uusi liikuntalaki, jossa liikuntaa painotetaan entisestään 
kansalaisten peruspalveluna. Alkukesän uusi johtosääntömme uudisti osastojemme nimet. Nyt nekin 
kuvaavat aikaisempaa osuvammin toimintamme keskeistä sisältöä, palvelua kuntalaisille.  
 
Toimintaamme linjaa vahvasti vuosien 2013 – 2017 liikuntastrategia, jonka toteutumista kahden 
ensimmäisen vuoden osalta arvioitiin seurantaraportissa vuoden lopussa. Yhteen hiileen puhaltaminen on 
kaiken toiminnan perusta ja ilahduttavasti strategiamme päätavoitteista parhaiten oli edennyt 
liikuntapalvelujen tuottaminen yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Kiristyvän talouden vuoksi uusien 
kaupunginosien liikuntapaikat toteutuvat kuitenkin viiveellä ja monien merkittävien rakennushankkeiden 
toteutus on hidastunut.  
 
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman mukaiset liikkumaan aktivoivat liikuntahankkeet toteutuivat 
hienosti. Ilonaiheiksi nousivat EasySport- ja FunAction -toimintamallien vakiintuminen viraston palveluiksi. 
Yhteistyössä opetusviraston kanssa jatkettiin Liikkuva koulu -ohjelman jalkauttamista peruskouluihin ja työ 
sai ansaitun kiitoksen, opetus- ja kulttuuriministeriön vuoden Liikkuva koulu -palkinnon. 
 
Strategiatavoitteista merkittävä oli myös seura-avustusjärjestelmän uudistuksen eteneminen, kun 
liikuntalautakunta hyväksyi uudistuksen raamit vuoden lopulla. Tärkein tehtävä on selkeyttää avustuksen 
hakua sekä avustettavuuden kriteereitä ja niiden työstäminen käytäntöön jatkuu.  
 
Olympiastadionin perusparannushanke eteni ja kaupunki tulee osallistumaan sen kustannuksiin runsaalla 
100 miljoonalla eurolla. Stadion on vuoteen 2019 mennessä suurtapahtumien lisäksi liikunnan 
monitoimiareena, joka osaltaan täydentää Helsingin monipuolista liikuntatarjontaa. 
 
Vuosi sujui taloudellisesti hyvin ja nettobudjetoituna yksikkönä saavutimme tavoitteemme. Sitova 
toimintakatetavoite oli talousarviota parempi ja myös toiminnallisissa tavoitteissa onnistuttiin. Tulot 
kasvoivat etenkin sisäliikuntapaikkojen ja maauimaloiden lisääntyneiden kävijämäärien ansiosta. Myös 
menot toteutuivat lähes talousarvion mukaisina kaikissa kululajeissa. 
 
Palvelujemme markkinointia tehostettiin ja liikuntapalveluista ja -paikoista viestittiin aiempaa 
monikanavaisemmin, kun viraston FB, Twitter, Youtube ja Instagram avattiin. Lähiliikuntaan kannustettiin 
”Helsingin olympialaiset 1952” -kierroksella ja Keskuspuisto 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi laadittiin uusi 
karttapalvelu- ja mobiilisovellus ”Käpykätköilypeli” yhteistyössä rakennusviraston ja ympäristökeskuksen 
kanssa.  
 
Monipuolisten peruspalveluidemme lisäksi jaoimme liikunnan iloa ja energiaa lukuisissa tapahtumissa, joita 
toteutimme sekä itse että yhdessä kumppaneidemme kanssa. Loimme ja ylläpidimme korkeatasoisia 
liikuntapalveluja kaupungissamme koko vuoden. Tästä lämmin kiitos henkilökunnallemme, 
liikuntalautakunnalle sekä kaikille yhteistyökumppaneillemme. 

 
Anssi Rauramo, liikuntajohtaja 
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Liikuntatoimen organisaatio 18.6.2014 alkaen 

Viraston kaikkien osastojen nimet uudistuivat, kun kaupunginvaltuusto hyväksyi 18.6. 
liikuntatoimen uuden johtosäännön. Uudet nimet kuvaavat aikaisempaa osuvammin 
liikuntaviraston tarjoamia liikuntaan liittyviä palveluita kuntalaisille.  

Uuden johtosäännön mukaiset osastojen nimet ja toimialat ovat: 

Sisäliikuntapalvelut (ent. liikuntalaitososasto) vastaa sisäliikuntapaikkojen ja liikuntalaitosten 
palveluista ja niiden kehittämisestä.  

Ulkoliikuntapalvelut (ent. ulkoliikuntaosasto) vastaa ulkoliikuntapaikkojen ja ulkoilualueiden 
palveluista ja niiden kehittämisestä.  

Merelliset palvelut (ent. merellinen osasto) vastaa viraston vastuulle kuuluvien ranta-, satama-, 
saaristo- ja merialueiden sekä Rastilan leirintäalueen palveluista ja niiden kehittämisestä.  

Liikunta- ja hyvinvointipalvelut (ent. liikunnanohjausosasto) vastaa liikunnanohjauksesta ja 
liikuntaneuvonnasta sekä niiden kehittämisestä. Lisäksi osasto tarjoaa hyvinvoinnin edistämiseen 
liittyviä liikunta-alan asiantuntijapalveluja kaupunkikonsernissa. 

Hallintopalvelut (ent. hallinto-osasto) vastaa viraston yhteisistä hallinto- ja tukipalveluista sekä 
niiden kehittämisestä. 
-osasto laajeni 1.4. alkaen kun aiemmin Kehittämisyksikössä olleet yksiköt, Liikuntapalvelu ja 
Viestintä, siirtyivät osastolle 
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Liikuntalautakunta - Puheenjohtajan katsaus 

Värikäs vuosi 2014 on takanapäin ja olemme nyt puolessa välissä lautakuntakautta. Vuoden 
viimeisessä kokouksessa lautakunnalle esitelty liikuntastrategian seurannan väliraportti osoittaa, 
että valtaosassa liikuntastrategiaan kirjattujen tavoitteiden toteutumisessa ollaan aikataulussa. 
Vähentyneistä määrärahoista johtuen suurimmat haasteet strategian suhteen löytyvät 
liikuntapaikkarakentamiseen kirjattujen tavoitteiden saavuttamisesta.  

Kaupungin investointikatto rajoittaa liikuntatoimen vuosittaisen investointibudjetin noin 10 
miljoonaan euroon, josta suuri osa kuluu liikuntapaikkojen perusparannuksiin. Näin esimerkiksi 
sisäliikuntapaikkojen rakentaminen kaupungissa on hiipunut.  

Olympiastadionin korjaushanke etenee valtion ja kaupungin yhteishankkeena ja 209 miljoonan 
euron potti jaetaan kahtia. Kohde on valtakunnallisesti tärkeä, mutta kaupungin mukanaolo 
rahoituksessa takaa sen, että olympiastadionin yhteyteen saadaan rakennettua modernit 
liikuntatilat kaupunkilaisten päivittäisen liikunnan käyttöön. 

Liikuntalautakunta tutustui syksyllä Berliinin liikuntapaikkarakentamiseen ja keväällä Tukholman 
liikuntapaikkoihin. Matkat toimivat hyvinä esimerkkeinä siitä, miten erilaisia ja erilaisessa käytössä 
kaupunkien ja kaupunginosien liikuntapaikat voivat olla. Myös Berliinin olympiastadionin julkisen 
liikenteen järjestelyt vakuuttivat. Toivonkin että Pisararatahanke saadaan ajoissa maaliin, sillä se 
palvelee stadionin ja sen läheisyydessä toimivien muiden liikuntapaikkojen liikennejärjestelyjen 
lisäksi myös koko Suomen rautatieliikennettä. 

Vuoden suurimpia saavutuksia oli seura-avustusjärjestelmän raamien maaliin saattaminen. 
Uudistus otetaan käyttöön vuonna 2016, kun sen yksityiskohdat saadaan hiottua valmiiksi. 
Uudistuksen tärkeimpänä tehtävänä on selkeyttää avustuksen hakua sekä avustettavuuden 
kriteereitä. Se pyrkii myös lajien suurempaan tasa-arvoon tilakysymyksissä. 

Muita voittoja kaudella olivat liikuntalautakunnan yhteistyö nuorten Ruuti-päättäjäryhmän kanssa 
liittyen tyttöjen ja poikien yhteiseen liikuntatuntiin. Saimme erittäin hyvää palautetta nuorilta siitä, 
että esitimme heiltä pyydettäväksi lausuntoa asiasta. Myös Haapaniemen kentän tekonurmi ja 
yhteistyö seurojen sekä liikuntaviraston välillä kentän toteuttamiseksi oli positiivinen saavutus.  

Liikuntaviraston yhteistyö nuorisoasiankeskuksen kanssa on tiivistynyt lautakuntakauden aikana 
huomattavasti ja opetustoimen suuntaan on yhteistyötä kehitetty. Helsinki on ollut malliesimerkki 
Liikkuva koulu -hankkeessa, mutta tilojen käytön yhtenäistämiseen opetustoimen ja 
liikuntatoimen välillä on vielä matkaa. Kokonaisuudessaan vuosi oli positiivinen ja tästä on hyvä 
jatkaa liikuntavuoteen 2015. Työ ei lopu koskaan. 

Riku Ahola 
liikuntalautakunnan puheenjohtaja 
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Liikuntalautakunnan jäsenet vuonna 2014 
 
Varsinaiset jäsenet  Henkilökohtaiset varajäsenet 
 
AHOLA Riku   PAULIG Outi 
Puheenjohtaja  VAS 
VAS   
 
LAAKSONEN Heimo  SEPPÄNEN Pirre 
Varapuheenjohtaja  KOK 
KOK 
 
EKHOLM-TALAS Outi  LANAMÄKI Ari 
KOK   KOK 
 
LYYTINEN Joonas  JONNINEN Jukka 
Vihreät   Vihreät 
 
MUHONEN Sallamaari  KORTTEINEN Lotta 
Vihreät   Vihreät 
 
JÄRVINEN Jukka  VIRTANEN Inkeri 
SDP   SDP    
 
HÄMÄLÄINEN-BISTER Riitta VIRKKUNEN Heikki 
SDP   SDP 
 
BORGARSDóTTIR SANDELIN Silja WECKMAN Sebastian 
SFP   SFP  
 
LAMPELA Seppo  SANDBERG Tiina 
SKP   SKP 
 
 
Kaupunginhallituksen edustaja 
 
XIA BELLE Selene  RAATIKAINEN Mika 
PS   PS  
16.3.2014 saakka   
HURU Nina 
16.3.2014 alkaen  
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Sisäliikuntapalvelut 
 
Syksyllä kaikissa laitoksissa toteutettiin asiakastyytyväisyyskysely edellisvuoden tapaan. 
Kokonaisuutena asiakkaat olivat erittäin tyytyväisiä saamiinsa palveluihin, tiloihin ja laitteisiin. 
Kyselyn pohjalta laadittiin jokaiseen laitokseen oma kehittämissuunnitelma.  
 
Yrjönkadun, Itäkeskuksen ja Jakomäen uimahallit sekä Pirkkolan ja Oulunkylän liikuntapuistot 
ottivat käyttöön Ekokompassijärjestelmän. Sen avulla pyritään vähentämään muun muassa 
liikuntapaikkojen sekajätteitä. Lisäksi energian- ja vedenkulutusta sekä ongelmajätteitä seurataan 
aktiivisesti ja raportoidaan kuukausittain. 
 
Itäkeskuksen uimahallin kävijämäärä väheni edellisvuodesta 30 000 käyntikerralla. Pudotusta oli 
erityisesti kuntosalikävijöissä. Yrjönkadun uimahallissa tapahtumat, Naistenpäivät ja Äijäpäivät, 
ovat saavuttaneet suuren suosion asiakasmäärien lisääntyessä vuosittain. Hallin asiakasmäärät 
ovat kokonaisuutenakin kasvaneet hyvin.  
 
Katajanokan liikuntahallin kävijämäärät ovat lisääntyneet viidessä vuodessa noin 50 prosenttia. 
Kesällä liikuntahallissa tehtiin mittava kattoremontti. Sähkön kulutusta onnistuttiin vähentämään 
vuoden aikana yli 10 prosenttia. Latokartanon liikuntahalli kasvatti edelleen suosiotaan. Kasvavat 
kävijämäärät ovat lisänneet painetta pysäköintipaikkojen suhteen. Ikävänä piirteenä oli 
järjestyshäiriöiden lievä lisääntyminen. Niiden kitkemiseksi yhteistoiminta vieressä sijaitsevan 
koulun kanssa oli erittäin rakentavaa. 
 
Oulunkylän liikuntapuistoon saatiin tammikuussa uusi Suomen ensimmäinen iso Engo 270 SX-
jäänhoitokone. Liikuntapuiston koko kesä oli kunnostustöiden virittämä. Huoltorakennuksen 
vesikattoa uusittiin ja kentän valaisimien uusinta- ja huoltotyöt jatkuivat. Myös hiekkakenttä 
peruskorjattiin kesällä tekonurmikentäksi Käpylän Tekonurmi Oy:n toimesta. Lisäksi jäähalliin 
asennettiin uusi joustokaukalo vastaamaan paremmin nykyisiä turvallisuustarpeita. 
 
Töölön kisahallissa remontoitiin B-hallin suihkutiloja, ja voimailuloossien lattiat levytettiin 
uudelleen. Hallissa otettiin käyttöön uudet kulunvalvontaportit, ilmastointijärjestelmää 
parannettiin ja telinevoimistelualue ja volttimonttu remontoitiin. Lukuisat kilpailutapahtumat 
värittivät hallin toimintaa aiempien vuosien tapaan. 
 
Liikuntamylly oli heinäkuussa kaksi viikkoa kiinni yleisurheilupinnoiteremontin vuoksi. Hallissa 
uusittiin juoksuaidat ja hankittiin kuntosaliin uudet kuntoilulaitteet sekä halliin uusia 
voimisteluvälineitä. Lasten liikuntahulinat ja senioreiden liikuntasäpinät keräsivät jälleen paljon 
innokkaita liikkujia. Kerran kuukaudessa järjestetty maraton-jumppa oli suosittu, samoin kuin 
nuorten Fun Action -toiminta. Kilpailuja ja leirejä järjestettiin edellisvuosien tapaan useita. 
 
Pirkkolan liikuntapuiston kenttien ja kuntosalien käyttö nousi yhteensä yli 80 000 kävijällä. Suurin 
syy oli valmistunut tekonurmi, joka lisäsi kenttien käyttöä sekä kesällä että syksyllä. Samassa 
yhteydessä uusittiin jalkapallokentän valot ja vuoden aikana uusittiin myös kuntosalivälineitä. 
 
Ruskeasuon liikuntapuistossa oli sekä kansallisia että kansainvälisiä kilpailuja muun muassa 
taekwondossa, pöytätenniksessä ja sulkapallossa. Kesällä pidettiin käsipallo- ja judoleirejä. 
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Helsingin jäähallissa järjestettiin kansainvälinen Horse Show, jonka onnistumiseen Laakson 
ratsastusstadion ja Ruskeasuon hiekkakenttä antoivat oman osuutensa. 
 
Maunulan liikuntahallissa riitti aktiivista toimintaa monellakin liikuntarintamalla. Suihkutiloissa 
jatkettiin 2013 kesällä aloitettuja peruskorjauksia, ja vuotavaa kattoa korjattiin. Hallin kävijämäärä 
nousi lähes 200 000:een. 
 
Maauimaloiden kesä oli vilkas ja sää suosi asiakkaita. Uimastadionilla otettiin alkukesästä käyttöön 
uusi remontin jälkeen valmistunut katsomo. Kesäkuun alussa järjestettiin Wake The Stadium-
vesiurheilutapahtuma ensimmäistä kertaa. Lapsille ja lapsenmielisille oli kesän aikana tarjolla 
uutuutena kelluvan pallon kanssa veden päällä kävelyä. Kumpulan maauimala oli suunniteltu 
avattavan Kumpula-päivänä lauantaina 24.5., mutta altaiden maalauksien viivästymisen vuoksi 
maauimalan avajaiset olivat kaksi päivää myöhemmin 26.5.  
 
Kivikon hiihtohallissa kävi vuoden aikana yhteensä 21 456 hiihtäjää. Luku on uusi vuosiennätys 
johtuen osin tammikuun huonoista ulkohiihtokeleistä. Keväällä tehdyillä lumitöillä lumivaippa 
varsinkin hallin alakerrassa saatiin huomattavasti aikaisempaa ohuemmaksi. Syyskaudella latujen 
ja lumen kunnosta ja laadusta tulikin runsaasti hyvää palautetta. Hallikiinteistön etupiha 
asfaltoitiin syksyllä ja hiihtohallissa vieraili kesän aikana runsaasti ulkomaisia turisteja. 
 
Merkittävimpiä tapahtumia 
 
Tammikuu Pikaluistelun SM-kilpailut   Oulunkylän liikuntapuisto 
Maaliskuu Sulkapallon nuorten senioreiden SM-kilpailut Ruskeasuon liikuntapuisto 
 Yleisurheilun SM-moniottelut  Liikuntamylly 
 Naisten hemmottelupäivät ja Äijäpäivä  Yrjönkadun uimahalli 
Huhtikuu Joukkuevoimistelun Maailman Cup  Töölön kisahalli=Kisahalli 
Toukokuu Helsinki City Run   Uimastadion ja Töölön kisahalli
 Naisten 10 -juoksutapahtuma  Uimastadion ja Töölön kisahalli 
Kesäkuu Naisten koripallon EM-karsintapelit   Töölön kisahalli 
 Helsinki Handball Camp   Ruskeasuon liikuntapuisto 
 Showtanssin SM-kilpailut   Töölön kisahalli 
 Pöytätenniksen Helsinki Junior Open  Ruskeasuon liikuntapuisto 
Heinäkuu Helsinki Cup/kv jalkapalloturnaus  Pirkkolan liikuntapuisto 
Elokuu Power week-judoleiri   Ruskeasuon liikuntapuisto 
 Pellehyppy-show   Uimastadion 
 Helsinki City Marathon   Uimastadion ja Töölön kisahalli 
 Helsinki City Triahtlon   Uimastadion 
Syyskuu Pääkaupunkijuoksu   Pirkkolan liikuntapuisto 

Kuutamouinti    Uimastadion 
 Sulkapallon Suomi-Ruotsi-maaottelu  Ruskeasuon liikuntapuisto 
 Sulkapallon Finnish International Championship Ruskeasuon liikuntapuisto 
Lokakuu Helsinki Open-tanssikilpailut   Töölön kisahalli 
 Hiihtohallin avajaiset   Kivikko 
Marraskuu Sulkapallon Finnish International Championship Ruskeasuon liikuntapuisto 

Taekwondon kv.- ja SM-kilpailut  Ruskeasuon liikuntapuisto 
Joulukuu Tonttu-uinnit    Pirkkolan liikuntapuisto 
 Naisten hemmottelupäivät ja Äijäpäivä  Yrjönkadun uimahalli 
 Käsipallon Suomen Cupin finaalit  Pirkkolan liikuntapuisto 
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Liikunta- ja hyvinvointipalvelut 

Viraston strategian mukaisesti osaston tavoitteena oli terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan 
lisääminen ja liikkumattomuuden vähentäminen. Tavoitteena oli tuottaa laadukkaita ja helposti 
saavutettavia palveluja eri kohderyhmille omina palveluina sekä yhdessä muiden toimijoiden 
kanssa. 
 
Strategian yksittäisistä toimenpiteistä parhaiten toteutuivat lasten ja nuorten 
hyvinvointisuunnitelman mukaiset lapsia liikkumaan aktivoivat liikuntahankkeet. Ilonaiheiksi 
nousivat EasySport- ja FunAction -toimintamallien vakiintuminen vakituisiksi palveluiksi. Lisäksi 
jatkettiin yhteistyössä opetusviraston kanssa Liikkuva koulu -ohjelman jalkauttamista 
peruskouluihin. Syksyllä jo lähes puolet helsinkiläisistä peruskouluista oli mukana ohjelmassa. Lisää 
potkua työlle antoi opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä vuoden Liikkuva koulu -palkinto. 
Yhteistyötä koulujen kanssa jatkettiin myös Liikuntamyllyn FunAction Kick-off tapahtumilla, joissa 
liikkui kahden päivän aikana 1 250 oppilasta opettajineen. Viikoittainen tuntitarjonta laajeni 
tarjoten nuorten toiveiden mukaisia liikuntaryhmiä. 
 
Nuorille aikuisille suunnattu Nuorten yhteiskuntatakuu-hanke aktivoi Helsingin kaupungin 
strategian mukaisesti 17–29-vuotiaita työttömiä ja ennestään liikuntaa harrastamattomia nuoria 
tarjoamalla matalankynnyksen liikuntapalveluita ympäri Helsinkiä. Toiminnan tavoitteena on 
edistää nuorten kokonaisvaltaista hyvinvointia liikunnan keinoin. Hankkeen sisältöjä ja 
palveluketjuja kehitettiin yhteistyössä eri hallintokuntien ja liikuntapalvelutuottajien kanssa. 
Toimia ovat olleet muun muassa nuorten NYT-liikuntatarjotin, NYT-liikunta nuorten omissa 
ryhmissä, nuorten liikuntapäivät ja -infot sekä erilaisiin tapahtumiin osallistuminen ja nuorten 
kuntotestaukset. 
 
Liikuntastrategian kärkenä on parantaa myös terveytensä kannalta riittämättömästi liikkuvien 
aikuisten ja ikääntyneiden palveluja. Tämä toteutui muun muassa kehittämällä aktiivisesti 
syrjäytymisvaarassa olevien ja erityisliikunnan piiriin kuuluvien kuntalaisten matalankynnyksen 
liikuntapalveluja ja -neuvontaa sekä poikkihallinnollisia palveluketjumalleja kaupungin eri 
toimijoiden kanssa. 
 
Ikääntyneiden ja erityisryhmien liikuntapalveluiden kehittämistä jatkettiin yhteistyössä terveys- ja 
sosiaalitoimen kanssa. Stadin ikäohjelmaa valmisteltiin poikkihallinnollisena yhteistyönä ja 
ikääntyneiden Liikkujax -liikuntaneuvonta käynnistettiin Kinaporin palvelukeskuksessa. Lisäksi 
palveluista tiedottamista lisättiin osallistumalla 75-vuotiaille helsinkiläisille suunnattuihin 
yleisötilaisuuksiin.  
 
Sepelvaltimotautia sairastavan liikuntaohjausmalli niin sanottu Liikuntapolkumalli valmistui. 
Virasto oli mukana hankkeessa yhdessä Suomen Sydänliiton, Helsingin Sydänpiirin, sosiaali- ja 
terveysviraston sekä HUS:n kanssa. 
 
Edellisvuosien tapaan oltiin aktiivisesti mukana sekä järjestöjen että kaupungin muiden 
hallintokuntien järjestämissä erityisliikuntatapahtumissa ja koulutustilaisuuksissa esimerkkinä 
muun muassa sosiaali- ja terveystoimen nivelrikko- ja astmapajat sekä painonhallinnan ja 
tupakkaklinikoiden ryhmät. Yhteistyö vammaisjärjestöjen kanssa erityisliikuntaryhmien 
järjestämisessä jatkui. Toimintaa tiivistettiin luomalla yhteinen erityisliikuntafoorumi.  
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Maahanmuuttajajärjestöille käytiin kertomassa viraston palveluista ja järjestettiin ohjattua 
toimintaa.  Lisäksi Jakomäen uimahallissa järjestettiin tytöille omia uimakouluja sekä naisille 
maksutonta uinninopetusta ja kuntosaliohjausta. Maahanmuuttajataustaisille naisille tuotettiin 
myös omia ryhmäliikuntatunteja ja heitä tutustutettiin eri liikuntamuotoihin liikuntainfoin ja 
lajikokeiluin. Tavoitteena oli naisten aktivoiminen liikunnan harrastamiseen, jota täydensi syksyllä 
järjestetty vertaisohjaajakoulutus. 
 
Lähiöliikuntaa toteutettiin edelleen Jakomäki-Tapulin, Myllypuro-Kontulan, Maunulan ja 
Pihlajamäen alueilla, yhteistyökumppaneina eri hallintokunnat ja paikalliset järjestöt. Viikoittaiset 
Seniorisäpinät, Liikuntahulinat ja Perhepalloilu jatkoivat suosiotaan. Kesällä toimintaa oli 
leikkipuistoissa ja palvelutaloissa. Helsingin Suunnistajat ry:n kanssa järjestettiin jo perinteeksi 
muodostunut koululaisten suunnistustapahtuma Pallomyllyssä. Tapahtuma keräsi ennätykselliset 
2 400 koululaista sisäsuunnistuksen pariin. Syksyllä aloitettiin idän alueilla terveys- ja 
sosiaaliviraston kanssa yhteistyö Aktiivix -liikuntaneuvonnan laajentamiseksi Itä-Helsinkiin. 
 
Liikuntaneuvonta on todettu merkittäväksi keinoksi terveytensä kannalta liian vähän liikkuvien 
ohjaamiseen kohti aktiivisempaa arkea. Neuvontaa kehitettiin ulkopuolisella rahoituksella, 
Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR), Kunnossa kaiken ikää (KKI) ja aluehallintoviraston (AVI) -
hanketuilla. Yksilö- ja ryhmämuotoiseen neuvontaan perustuva, työikäisille suunnattu 
poikkihallinnollinen Aktiiviix-liikuntaneuvonta on osa terveysasemien ja viraston välistä 
hoitoketjua, jonka ympärille on kehitetty toimintaa tukevia, matalankynnyksen liikuntapalveluita. 
Nuorille suunnattu Jump In-liikuntaneuvonta pyrki henkilökohtaisen neuvonnan, ohjauksen ja 
liikunnan keinoin ehkäisemään 17–29–vuotiaiden nuorten syrjäytymistä. Nuoret ohjautuvat 
toimintaan pääsääntöisesti Puolustusvoimien kutsuntojen ja ammattioppilaitosten oppilashuollon 
kautta. Toiminta oli osa nuorten yhteiskuntatakuu -hanketta. 

Kaupungin henkilöstöä kannustettiin liikkumiseen liikuntatapahtumissa ja ohjatuissa 
liikuntaryhmissä, joita oli yhteensä noin 100. Pääkaupunkiseudun kuntien ja HUS -kuntayhtymän 
työntekijöille järjestettiin Töölön kisahallissa Tsemppi-hyvinvointimessut. Elintärkeät elämäntavat -
kuntoremontin liikuntaneuvonnassa, Ikivireät +60 -hankkeen liikuntaryhmissä sekä ohjatun 
toiminnan suunnittelussa oli tavoitteena tukea työkykyä ja jaksamista sekä työssä että vapaa-
ajalla.  
 
Kilsat kasaan -työmatkaliikkumishanke oli poikkihallinnollinen 2-vuotinen hanke, jota toteutettiin 
yhteistyössä ympäristökeskuksen, kaupunkisuunnitteluviraston ja henkilöstöliikunnan sekä 
Helsingin Seudun Liikenteen ja Kunnossa Kaiken Ikää -ohjelman kanssa. Työmatkaliikuntaa pyrittiin 
edistämään muun muassa tapahtumilla, tempauksilla ja luennoilla. Työmatkaliikkumista 
selvitettiin uusitulla kyselyllä, johon vastasi 11 846 kaupungin työntekijää sekä HEAT-laskennalla, 
joka selvitti kävelyn ja pyöräilyn terveydellisiä sekä taloudellisia vaikutuksia. 
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Ulkoliikuntapalvelut 
 
Osaston toimintaan ja kenttien kävijämääriin vaikutti tänäkin vuonna merkittävästi talven 
sääolosuhteet. Vuoden kokonaiskävijämäärä kasvoi edellisvuosista ja oli 5 300 000. Määrää nosti 
merkittävästi seurojen kanssa yhteistyössä toteutettujen kenttien kävijämäärien mukaanotto 
tilastointiin. Yhteistoimintakentillä kävi yhteensä yli 700 000 liikkujaa. Myös lämmin kesäkausi 
nosti kävijämääriä ja heinäkuussa kirjattiin ennätysmäärä, yli 600 000 kävijää, osaston 
hallinnoimilla liikuntapaikoilla. Tämä on eniten koko 2000 - luvulla. Suurin osa heinäkuun kävijöistä 
kirjattiin ulkoilualueilla. 
  
Kuntalaisille teetettiin syksyllä ulkokuntoilupisteistä nettipohjainen kysely. Noin 600 vastaajaa oli 
pääsääntöisesti tyytyväisiä kuntoilupisteverkostoon. Kysely poiki myös hyviä ideoita palvelun 
jatkokehittämiseen.  
 
MSkate palvelua päästiin ensikertaa kokeilemaan todenteolla. Ohjelman avulla voitiin kertoa 
luonnonjääkenttien reaaliaikainen jäädytystilanne internetin välityksellä. Kokemukset palvelusta 
olivat hyvät ja luonnonjääkenttiä koskevien asiakaspalautteiden määrä laski huomattavasti.  
 
Kesäkausi 
Viraston kentillä järjestettiin perinteisesti jalkapalloturnaukset Helsinki Cup ja tyttöjen Stadi cup. 
Lauttasaaren liikuntapuistoon ja Munkkiniemen hiekkakentille asennettiin tekonurmimatot ja 
molemmissa paikoissa uusittiin myös yleisurheilun juoksuradat. Liikuntapaikkojen 
perusparannukset onnistuivat erinomaisesti. Toteutuneet lähiliikuntapaikat ovat aina avoinna 
kaikille kaupunkilaisille ja ne otettiin hyvin vastaan. Munkkiniemeläiset jopa nimesivät 
uudistuneen kenttänsä Munkkiniemen uudeksi olohuoneeksi.  
 
Viraston ja seurojen yhteistoimintakenttiä valmistui Väinö Tannerin ja Pakilan kentille sekä 
Oulunkylän liikuntapuistoon. SAPA ja Helsingin Ponnistus toteuttivat yhdessä Väinö Tannerin 
kentälle tekonurmikentän, jonka myötä vähäisellä käytöllä ollut liikuntapaikka heräsi aivan uuteen 
eloon. Myös Helsingin Palloseuran rakennusurakka Paloheinän kentälle valmistui ja kentälle saatiin 
uusi tekonurmipinta.  
 
Oulunkylän hiekkakenttä muuttui vihreäksi, kun jo vuonna 2006 seuralle vuokratun kentän 
viereiselle hiekkakentälle asennettiin tekonurmimatto. Tekonurmimaton alle asennettiin myös 
lämmitysputket. Lämmityskapasiteetti huomiotiin jo vuonna 2006, kun seura toteutti 
liikuntapuistoon ensimmäisen yhteistoimintakentän. Olemassa olevan lämmityskoneiston 
kapasiteetti riittää molempien kenttien lämmittämiseen.  
 
Näiden kolmen kentän valmistuttua yhteistoimintakenttiä on eri puolilla kaupunkia jo yhteensä 20. 
Niitä on rakennettu jo yli kymmenen vuotta ja ensimmäisten kenttien pinnoitteet alkavat tulla 
käyttöikänsä päähän. Ensimmäinen, vuonna 2003 rakennettu yhteistoimintakenttä Paloheinässä 
saikin kertomusvuonna uuden tekonurmipinnoitteen.  
 
Kaupungin länsipuolisista ulkoilualueista tehtiin asiakaskyselyn pohjalta kehittämissuunnitelma, 
jonka toteuttaminen alkaa vuonna 2015.  
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Talvikausi  
Talvikausi 2013–2014 oli leuto ja vähäluminen. Luonnonjääkenttiä päästiin toden teolla 
jäädyttämään vasta tammikuun puolivälissä. Luistelupäiviä kertyi hiukan kentästä riippuen 
ainoastaan 20 – 25 kenttää kohti koko talvena. Latuverkosto oli poikkeuksellisen suppea ja 
hiihtokausi lyhyt verrattuna edellistalviin. Lopputalvesta hiihtämään pääsi ainoastaan Paloheinän 
ja Mustavuoren lumetetuille laduille. Mustavuoren ladulta saatiin poikkeuksellisen paljon hyvää 
palautetta. Puotilan matkaluistelurata avautui helmikuussa ja luistelukausi kesti vain kolmisen 
viikkoa. Laajalahdelle matkaluistelurataa ei voitu lainkaan toteuttaa. 
Lämmin alkutalvi 2014–2015 aiheutti vaikeuksia tekojääratojen avaamiseen ja Kallion kenttä 
avautui viikkoa suunniteltua myöhemmin. Luonnonjääkenttiä päästiin jäädyttämään vasta 
muutama päivä ennen joulua. Noin 20 kenttää saatiin luistelukuntoon joululoman alkuun, mutta 
vesisade sulatti kentät lähes välittömästi joulun jälkeen. Latujen lumetustakaan ei saatu totuttuun 
tapaan käyntiin Paloheinässä ennen vuodenvaihdetta. Lämmin sää piti lumitykit varastossa ja 
hiihtämään pääsi ainoastaan Kivikon hiihtohallissa.  
 
Merkittävimpiä tapahtumia 
Talvikausi Luistelua luonnonjäillä   Kaikki luonnonjäät 
Tammikuu Bandy-liigan ottelut   Brahenkenttä 
 Jalkapallon Liiga Cup   Talin liikuntahalli 
Helmikuu Matkaluistelurata   Puotila 
Maaliskuu Hiihtoa    Laduista osa käytössä 
Huhtikuu Jalkapallon harjoitukset alkoivat  Tekonurmet 
 Kansalliset jalkapallosarjat alkoivat osittain  Osa hiekkakentistä 
 Seurojen turnaukset alkoivat   Tekonurmet 
 Tenniskentät avautuivat 
Toukokuu Jalkapallon piirisarjat alkoivat  Kaikki kentät 
 Nurmikentät avautuivat kuun lopussa  Kaikki kentät  
 Pesäpallokausi alkoi 
 AJP:n vaahteraliigaottelut 
 Lacrosse/liitokiekko/maahockey alkoivat  Velodrom 
 Maailma kylässä –festivaali   Kaisaniemen kenttä 
Kesäkausi Seurojen turnauksia tekonurmilla 
Kesäkuu Kai Pahlman –jalkapalloturnaus  Talin liikuntapuisto 

Kansallisia yleisurheilukilpailuja  Eläintarhan kenttä 
Tyttöjen Stadi-cup jalkapalloturnaus  Velodromi, Kontula, Töölön 
    pallokenttä 

 Superpesisottelut   Meilahden liikuntapuisto 
Heinäkuu Helsinki-cup kv. jalkapalloturnaus  Töölö, Käpylä, Tali,  
     Laajasalo, Myllypuro 
     Siltamäki ym. kentät 
Elokuu Lauttasaaren liikuntapuisto avautui peruskorjauksen jälkeen 
 Munkkiniemen kenttä avautui uudistettuna 
 Dicken Cup-käsipalloturnaus   Talin liikuntapuisto 
Syyskuu 41. Pääkaupunkijuoksu   Pirkkola ja Keskuspuisto 
Marraskuu Tekojääradat avattiin   Kallio, Kontula, Lassila, Jääpuisto 
Joulukuu Tekojääradat avattiin   Käpylä ja Pukinmäki  
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Merelliset palvelut 
 
Veneily 
Viraston suoravuokrauksessa oli yhteensä 4 020 venepaikkaa 46 venesatamassa. Venepaikkoja jäi 
vuokraamatta 31 ja ne sijaitsivat Lähteelän venesatamassa Kirkkonummella. 
Suoravuokrauspaikkojen lisäksi veneilyn kunnossapitovastuulla oli 4 305 venekerhoille vuokrattua 
venepaikkaa eri puolilla Helsinkiä. Asiakaskysely suoravuokrausasiakkaille antoi hyvän tuloksen ja 
sisällön toimenpideohjelmaan, jonka avulla palvelua edelleen kehitetään. 
Virasto vuokrasi talvisäilytyskaudeksi 2014 – 2015 ylläpitämiltään 13 talvisäilytysalueelta yhteensä 
noin 1 850 säilytyspaikkaa veneilijöille. Uusi talvisäilytysalue valmistui Ruusuniemeen. Jätkäsaaren 
talvisäilytysaluetta lukuun ottamatta kaikki alueet olivat täynnä talvehtivia veneitä. 
Venesatamissa tehtiin aikaisempien vuosien tapaan runsaasti kunnostustöitä kuten 
talvisäilytyskenttien tasausta, vesiletkujen uusimista, ympäristötöitä ja laiturirakenteiden 
parantamisia. 
Huutokaupalla myytiin tai vaihtoehtoisesti romutettiin kymmeniä kaupungin alueelle luvattomasti 
varastoituja veneitä. Aiempien vuosien tapaan rakennettiin olosuhteita erilaisiin merellisiin 
tapahtumiin muun muassa lohenuistelun EM-kisoihin, Uivaan Venenäyttelyyn, Viaporin tuoppi- ja 
Kuutamouinti tapahtumaan.  
 
Uimarannat, saariston ulkoilupuistot ja saaret sekä ulkoilusaaret 
Osaston hoidossa oli yhteensä 24 uimarantaa, joista 13 oli valvottuja sekä neljä uimapaikkaa. 
Valvonta-ajat porrastettiin rantakohtaisesti tarpeen mukaan kello 10 – 20 välille, ja valvonnasta 
vastasi oma henkilökunta. Viraston toteuttamia talviuintipaikkoja oli 14, joista valtaosa oli 
seurojen ja yhdistysten ylläpitämiä vuokrasopimuksin. 
Lukuisat tapahtumat värittivät uimarantojen toimintaa. Hietarannan uimarannalla järjestettiin 
rantalentopallo- ja jalkapalloturnauksia ja Soutustadionilla lauluiltoja ja soututapahtumia. 
Ulkoilusaarista suosituimpia olivat Pihlajasaari ja Kaunisaari.  
 
Vesiliikenne 
Virasto kehittää ja koordinoi Helsingin alueella tapahtuvaa vesiliikennettä ja vesiliikennereittejä on 
yhteensä 16. Nyt toista kesää liikennöity Idänreitti välillä Hakaniemi – Vuosaari vakiinnutti 
paikkansa muiden reittien rinnalla. 
Virasto hallinnoi vesiliikennelaitureita mantereella ja saaristossa sekä Kauppatorin alueella 
vesiliikenteelle vuokrattuja laitureita. Vuokralaisina on vesiliikenneyrittäjiä, jotka järjestävät 
reittiliikennettä, tilaus- sekä sightseeing risteilyjä.  
Toimintavuonna kilpailutettiin ensimmäistä kertaa yhteistyössä Suomenlinnan hoitokunnan, 
Metsähallituksen ja Korkeasaaren kanssa vesireittiliikennettä. Kilpailutukseen sisältyi kolme 
kokonaisuutta: Suomenlinnan, Lonnan ja Vallisaaren liikenne, Korkeasaaren liikenne ja Itäinen 
saaristoliikenne. 
 
Kalastus 
Uutuutena aloitettiin Rajasaaressa viikoittaiset pilkkitapahtumat, joiden suosio ylitti odotukset, 
myös eri kansallisuuksien määrässä. Perjantaipilkkiin kokoontui parhaimmillaan 18 eri 
kansalaisuutta. Onkikoulutoiminta Vanhankaupunginkosken suvannolla jatkui edellisvuosien 
tapaan. Ilahduttavasti myös vanhus- ja erilaiset kuntoutujaryhmät ovat löytäneet kalastuksesta 
mukavan ajanvietteen. Pilottina järjestettiin nuorisoasiainkeskuksen kanssa yhteistyössä 
kalastuksen päiväleiri Vantaanjokisuulla. Lisäksi osallistuttiin erilaisiin tapahtumiin, joista 
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esimerkkeinä Ice Break, Mätäjokifestivaalit, Lapsimessut, Stadi onki ja Valtakunnallinen 
kalastuspäivä. Perinteinen Koskipäivätapahtuma Vanhankaupunginkoskella järjestettiin elokuun 
viimeisenä lauantaina.  
 
Yhteistyö kalatalousalan järjestöjen, muiden virastojen ja tutkimuslaitosten sekä viestimien kanssa 
jatkui. Valvonnassa panostettiin yhteistyöhön poliisin kanssa. Ja tehostettu valvonta lisäsi 
ilahduttavasti lupamyyntiä. Kaupungin edustan merialueelle istutettiin yli 266 673 vaellussiikaa, 
noin 27 700 vaellusikäistä meritaimenta ja merilohta 12 416 sekä kirjolohta moniin tapahtumiin. 
 
Rastila Camping Helsinki  
Alueen toimintaa ja matkailupalveluja kehitettiin yhteistyössä eri toimijoiden kanssa ja järjestettiin 
kaikille avoimia tapahtumia eri vuodenaikojen mukaan. 
Matkailullisesti vuosi oli haasteellinen sekä säiden että maailman taloudellisen tilanteen vuoksi. 
Tämä näkyi etenkin venäläisten asiakkaiden määrän laskuna. Yöpymisvuorokausia kertyi vuoden 
aikana 91 517 ja 45 prosenttia asiakkaista oli ulkomaalaisia. Suurimmat asiakasmäärät tulivat 
Saksasta ja Virosta, kaukaisimmat Afrikan Burundin tasavallasta. Majoituksen suurimmat 
käyttöasteet olivat mökeissä ja matkailuajoneuvopaikoilla.  
 
Merkittävimpiä tapahtumia 
Helmikuu Pilkkiperjantait   Rajasaari 
Huhtikuu Ice Break Koskimelonta 14.4.   Vanhankaupunginkoski 
Toukokuu Stadi onkii 19.5/Kalamaraton   Mustikkamaa 
 Mätäjoki -festivaalit   Kannelmäki 
 Onkikoulut    Vanhankaupunginkoski 
 Valtakunnallinen kalastuspäivä  Vanhankaupunginkosken suvanto
 Vesiliikennepäivä 17.5. 
 Venehuutokauppa 20.5.   Verkkosaari 
 Metallican konsertti 28.5.   Hietarannan uimaranta 
 Modfield Association kyykkätapahtuma  Hietarannan kyykkäkenttä 
Kesäkuu Kalastuksen päiväleiri   Vanhankaupunginkoski
 Onkikoulut    Vanhankaupunginkoski
 Helsinki-päivä 12.6   Rastila Camping Helsinki 
 Beach Volley SM-kiertueen osakilpailu  Hietaniemen uimaranta 
Heinäkuu Beach ultimate   Hietaniemen uimaranta 
 Merilohen uistelun avoimet EM-kilpailut 27.-28.6. 
 Onkikoulut    Rajasaari 
 Purjehduksen 49er –luokkien EM-kilpailut 6.-13.7. Hernesaari  
Elokuu Beach football -turnaus   Hietaniemen uimaranta 
 Beach Volley Biitsi.fi -kiertue    Hietaniemen uimaranta 
 Taiteiden yö    Vanhankaupunginkoski
 Koskipäivä    Vanhankaupunginkoski 
 Lippotapahtuma   Vantaanjokisuun suvanto 
 Onkikoulut    Vanhankaupunginkoski 
 Uiva venenäyttely 21.-24.8.   Lauttasaari  
 Kuutamouinti    Töölönlahti 
Marraskuu Joulumyyjäiset   Rastila Camping Helsinki 
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Hallintopalvelut 
 
Hallintopalveluiden osastolla vahvistettiin viraston hallinnollisia prosesseja muun muassa 
keskittymällä liikuntastrategiassa ja kaupungin strategiaohjelmassa linjattujen toimenpiteiden 
toteuttamiseen osaston vastuualueilla, jalkauttamalla virastoon yhtenäisiä toimintakäytäntöjä 
sekä kehittämällä henkilöstön osaamista.  
Osaston yksikköjen ja henkilöstön määrä kasvoi, kun viraston toimintasääntöuudistuksen myötä 
aikaisemmin suoraan liikuntajohtajan alaiseen kehittämisyksikköön kuuluneet viestinnästä sekä 
tilavaraus- ja avustusasioista vastaavat yksiköt siirtyivät hallintopalveluihin.  
 
Liikuntalautakuntavalmistelun tuki 
Liikuntalautakunta kokoontui 14 kertaa ja käsitteli kokouksissaan yhteensä 214 asiaa. Kokouksissa 
oli käytössä vuoden 2013 aikana käyttöön otettu kaupungin asianhallintajärjestelmä Ahjon 
kokoussovellus. Lisäksi syksyn 2014 aikana otettiin käyttöön kokouspöytäkirjojen sähköinen 
allekirjoittaminen, ja vuoden neljä viimeistä pöytäkirjaa allekirjoitettiin uudessa sähköisessä 
järjestelmässä. 
Käynnistettiin hanke liikuntalautakuntavalmistelun laadun parantamiseksi. Tavoitteena on, että 
lautakunnalle tehtävät päätösesitykset olisivat aiempaa yhdenmukaisemmin valmisteltuja. 
Merkittävänä osana hanketta on lautakuntavalmisteluun valmistelijan tueksi koottavat ohjeet ja 
päätös- ja lausuntoesitysten mallit. Hanke jatkuu vuoden 2015 aikana. 
Lautakuntapäätöksenteon laadun parantamiseksi aloitettiin myös liikuntavaikutusten 
ennakkoarviointimallin luominen. Mallin avulla pystytään etukäteen arvioimaan päätöksen 
liikuntaan liittyviä vaikutuksia etenkin eri henkilöryhmien tai kaupunginosien kannalta. 
Ennakkoarviointimallia sovellettiin kahdessa lautakunnan päätöksessä ja se tulee osaksi 
valmistelijan ohjeistusta.  
 
Henkilöstöhallinto 
Virastossa oli vuoden lopussa 161 (168 vuonna 2013) kuukausipalkkaista vakanssia, joista virkoja 
oli 12. Tuntipalkkaisia vakinaisia tehtäviä oli 286 (312). Vakinaisessa palveluksessa olevien 
henkilöiden määrä vuoden lopussa oli 447 (440). Pysyvään palvelussuhteeseen valittiin 27 (28) 
henkilöä. Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n veloitus työvoiman ostopalveluista oli 224 172 (241 842) 
euroa. Viraston palveluista osa on kausiluonteista, joten henkilöstönkin määrä vaihtelee vuoden 
aikana. Kesä- ja kausityöntekijöitä oli vuoden aikana yhteensä 334. 
 
 
Henkilöstön määrä vuosina 2009 – 2014  

 2009 2010 2011 
 

2012 2013 
 

2014 
Vakinaisia 31.12. 436 432 431 440 440 447 
Määräaikaisia 31.12 48 52 56 53 47 50 
Kausityöntekijöitä 171 153 151 170 178 168 
Kesätyöntekijöitä 97 187 170 176 189 166 
Yhteensä 752 824 808 839 854 831 

 
Työllistämisvaroin virastossa työskenteli vuoden aikana 43 (47) henkilöä. Eläkkeelle siirtyi 12 (8) ja 
muusta syystä palveluksesta erosi 7 (12) henkilöä. Vuorotteluvapaata käytti 9 (10) ja osa-
aikaeläkkeellä oli 19 (16) henkilöä. Henkilöstön keski-ikä oli 47,7 (45) vuotta. 
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Virastossa toteutettiin Kunta10-työhyvinvointitutkimukseen liittyvä kysely syyskuussa. Kyselyn 
tulokset tulevat virastojen käyttöön seuraavan vuoden helmikuussa. Kunta10-tutkimus korvaa 
aiemmin käytössä olleen kaupungin oman työhyvinvointikyselyn. Tutkimuksen avulla selvitetään 
työelämän vaikutuksia henkilöstön hyvinvointiin ja terveyteen. 
 
Vuoden alusta virastossa uudistettiin henkilöstöhallinnon päätöksentekotapoja. Virastopäällikkö 
teki päätöksen henkilöstöä koskevan päätöksenteon delegoinnista osasto- ja muille päälliköille. 
Lisäksi uusittiin palkitsemisen käytäntöjä ja viraston uudistettu palkitsemisohjelma otettiin 
käyttöön.  
 
Henkilökunnan osaamisen kehittämistä vahvistettiin laatimalla koko viraston kattava osaamisen 
kehittämissuunnitelma. Henkilöstökoulutukseen osallistui vuoden aikana 328 (281) henkilöä ja 
koulutuspäiviä kertyi yhteensä 1 262 (762). Hyvän esimiehen ABC verkkoaineistokurssin suoritti 3 
esimiestä. Yhteensä vuosien 2011–2014 aikana tämän kurssin on suorittanut nyt 48 esimiestä. 
Johdon ja esimiesten osaamista kehitettiin osallistumalla kaupungin ja viraston järjestämiin 
johtamiskoulutuksiin. Virastossa järjestettiin henkilöstöhallinnon päätöksentekoa, palkitsemista ja 
varhaisen tuen -mallia koskevat koulutukset esimiehille. Tämän lisäksi 13 (15) henkilöä suoritti 
tutkinnon tai muun laajan opintokokonaisuuden. 
 
Tulos- ja kehityskeskusteluprosessin sisältöjä kehitettiin viraston tarpeisiin sopiviksi. Ohjeistus ja 
lomakkeet vastaavat kaupungin antamia linjauksia, mutta ovat samalla paremmin 
hyödynnettävissä esimiesten ja työntekijöiden kesken. Tulos- ja kehityskeskustelut toteutuivat 96 
prosenttisesti. 
 
Merkkipäivien, kaupungin pitkän palvelun ja eläkkeelle lähdön johdosta huomionosoituksia jaettiin 
yhteensä 11 990 (8 696) euron arvosta. Kuntaliiton ansiomerkkejä haettiin 6 henkilölle, Helsinki-
mitaleita 8 henkilölle.  
 
Liikuntapaikanhoitajien oppisopimuskoulutuksessa oli kolme ryhmää, joissa yhteensä 15 
opiskelijaa. Liikuntapaikanhoitajaksi valmistui 5 opiskelijaa ja kaksi opiskelijaa keskeytti opinnot. 
Oppisopimuskoulutuksen aloitti 4 opiskelijaa ja toisen vuoden kurssilla on 4 opiskelijaa. Lisäksi 
liikuntapaikkamestarien oppisopimuskoulutuksessa aloitti 3 opiskelijaa. 
 
Taloushallinto 
Liikuntatoimi jatkoi kokonaisuudessaan nettobudjetoituna yksikkönä vuonna 2014. 
Talousarvion toteutumisennuste laadittiin neljä kertaa. Talousarvion toteutumista seurattiin muun 
kuukausittaisen seurannan lisäksi kaupunkiyhteisen raportointiratkaisun Hetan avulla, jonka 
kehittämistä jatkettiin edelleen. Kassatoimintojen osalta uudistettiin viraston kassa- ja 
kulunvalvontaa. Lähinnä taloushallinnon ja teknisen yksikön tarpeisiin kehitettiin projektiseurantaa 
ja käyttöomaisuuskirjanpitoa entistä yksityiskohtaisemmaksi. Rakentamisen lisääntynyt 
tiedonantovelvollisuus tuli voimaan heinäkuun alusta ja verohallinnolle raportoitiin ohjeen 
mukaisesti kuukausittain urakoista, jotka ylittivät ilmoitusvelvollisuuden rajan.  
Taloushallinto toteutti useita koulutustilaisuuksia viraston henkilöstölle ja teki suunnitelmia 
tulevien koulutustarpeiden ennakoimiseksi ja koulutusten toteuttamiseksi. 
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Tietohallinto 
Asiakasjärjestelmien verkkopalvelujen kehittämisessä keskityttiin selvittämään virastossa 
käytettävien liikuntatilojen ja liikunnanohjauksen kurssien varausjärjestelmien tarpeita. Kassa- ja 
kulunvalvontajärjestelmän käyttöä laajennettiin tuotantokäyttöön uusiin kohteisiin.  
Virasto käytti edelleen kaupungin puitesopimuksen mukaisia HEL-keskuspalveluita, ulkoistettuja 
tietokantapalveluita ja tallennuskapasiteettia. Palveluiden laatutasot olivat sopimuksien mukaiset 
ja pysyivät hyvinä koko vuoden. 
Kaupunkiyhteisen toimialueen käyttäjätunnuksia oli ylläpidossa yli 600. Lähiverkossa oli vuoden 
lopussa noin 350 työasemaa. Lähiverkon toimintavarmuus pysyi hyvänä, mutta yhteys internetiin 
tai sähköpostipalvelimeen häiriintyi vuoden aikana joitakin kertoja.  
Tietohallintoon liittyvän osaamisen kehittämiseksi toteutettiin koulutuksia muun muassa 
kaupunkiyhteisistä että liikuntaviraston järjestelmistä. Lisäksi henkilöstöä koulutettiin Office 2013-
version uusista ominaisuuksista. Koulutuksiin osallistui yhteensä 60 työntekijää. 
 
Markkinointi ja viestintä 
Kartoitettiin huhtikuussa olemassa olevat viestinnän ja markkinoinnin kanavat sekä se, miten niillä 
tavoitetaan viraston kohderyhmät. Työn tuloksena avattiin uudet sosiaalisen median kanavat 
facebook, twitter, YouTube ja Instagram. Uusien kanavien kautta välitetään kohdennetusti 
ajankohtaista tietoa viraston palveluista ja kasvatetaan vuorovaikutteisuutta. Myös uudet 
suomenkieliset verkkosivut avattiin. 
 
Liikuntapalveluista ja -paikoista viestittiin monikanavaisesti. Ulkoilusaarista ja -alueista tehtiin 
videoita kesäksi 2014. Lähiliikuntapaikkojen markkinointiviestintää konseptoitiin. Tämän tuloksena 
uusilla lähiliikuntapaikoilla järjestettiin muun muassa kesällä liikunnallisia avajaisia alueiden 
koululuokille, päiväkotiryhmille, senioritalojen asukkaille ja muille asukkaille. 
 
Viestintää ja markkinointia tehostettiin myös viraston tapahtumissa, kuten Vesiliikennepäivässä, 
Keskuspuisto 100-vuotta -tapahtumassa ja Käpykätköilypelin käynnistämisessä. Virasto järjesti 
omia tapahtumia, kuten Uimastadionin pellehyppyshown, Koskipäivä kalastustapahtuman ja 
Taiteiden yön yöllisen ongintatapahtuman, jotka liikuttivat tuhansia helsinkiläisiä. Virasto toimi 
mahdollistajana näkyvissä Helsingissä järjestetyissä tapahtumissa, kuten HCR:ssä, Naisten10:ssä, 
HCM:ssä sekä Horse Show’ssa.  
 
Viestintää tehostettiin myös viraston hankkeissa. NYT-hankkeen tunnettuus kasvoi kohderyhmän 
parissa ja osallistujamäärät kasvoivat, myös EasySportin, liikuntahulinoiden, perhepalloilun ja 
FunActionin tunnettuutta kasvatettiin.  
Virastossa suunniteltiin ja toteutettiin erilaisia pyöräilykarttoja (esim. Helsingin Olympialaiset 1952 
sekä Keskuspuiston 100-vuotisjuhlia varten suunnitellun pyöräilyreitin) pääkaupungin 
ulkoilualueista ja nähtävyyksistä.  
 
Tilavaraukset ja avustukset 
Liikuntatoimi jakoi toiminta- ja tila-avustuksia helsinkiläisille liikunta- ja urheiluseuroille sekä 
erityis- ja eläkeläisryhmille yhteensä lähes seitsemän miljoonaa euroa.  
Seurojen avustusperusteiden uudistaminen eteni. Selvitysmies Jorma Vertainen luovutti 
liikuntavirastolle huhtikuussa uudistamista koskevan selvityksen, jonka pohjalta valmistelua 
jatkettiin virastossa. Liikuntalautakunta hyväksyi avustusperusteiden uudistamisen kokouksessaan 
11.12.  
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Avustuskelpoisuutta koskevia kriteerejä muutetaan, toiminta-avustuksen perusteena käytettäviä 
suoritteita vähennetään ja tila-avustuksen kolmea eri muotoa lähennetään selkeämmäksi 
kokonaisuudeksi. Avustusperusteiden odotetaan vahvistavan lasten ja nuorten liikuntatoiminnan 
edellytyksiä sekä helsinkiläisten liikunnan määrää urheiluseuroissa. Uudet avustusperusteet 
otetaan käyttöön 2016 avustuksia jaettaessa. Liikuntaseuroille sekä erityis- ja eläkeläisryhmille 
järjestettiin kolme avustusuudistusta koskevaa infotilaisuutta joulukuussa. 
 
Sivistystointa johtava apulaiskaupunginjohtaja asetti 17.3. Koulutilat käyttöön -pilottia 
valmistelevan ja arvioivan työryhmän. Sen tavoitteeksi asetettiin valmistella kokeilu, jossa 
opetusviraston ja liikuntaviraston välisenä yhteistyönä liikuntavirasto vastaa pilottiin osallistuvien 
11 koulun liikuntatilojen ja koulu muiden tilojen käyttöön myöntämisestä. Pilotti alkoi syksyllä ja 
päättyy vuoden 2015 lopussa. 
 
Keväällä koulujen liikuntatilojen iltakäyttöä koskeva vuorojenjako suoritettiin yhteistyössä 
opetusviraston kanssa. Työryhmän tehtävänä on arvioida pilotin vaikutukset niin, että tilojen 
käytön tehostamista lisäävät menettelytavat voidaan ottaa kouluissa käyttöön vuonna 2015. 

 
 

Viraston talous 
Liikuntavirasto jatkoi nettobudjetoinnissa 
 
Käyttötalous 
Liikuntatoimi jatkoi kokonaisuudessaan nettobudjetoituna yksikkönä. Viraston määrärahojen 
sitovuustaso kaupunginvaltuustoon nähden on toimintakate eli tulojen ja menojen erotus. Vuosi 
sujui taloudellisesti hyvin, sitova toimintakatetavoite oli talousarviota parempi ja myös 
toiminnallisissa tavoitteissa onnistuttiin. 
 
Liikuntatoimen tulot olivat 16,5 (16,1 vuonna 2013) miljoonaa euroa. Tulot kasvoivat 
edellisvuodesta 0,4 miljoonalla eurolla ja ylittivät talousarvion 2,8 miljoonalla eurolla (20,2 %). 
Käyttömenot olivat yhteensä 79,9 (82,0) miljoonaa euroa ja ne alenivat noin 2,1 miljoonaa euroa 
eli 2,5 prosenttia edellisvuodesta. Talousarvioon verrattuna menot ylittyivät noin 0,7 miljoonaa 
euroa eli 0,9 prosenttia.  
 
Menot toteutuivat lähes talousarvion mukaisina kaikissa kululajeissa. Ylitystä talousarvioon 
verrattuna oli lähinnä henkilöstömenoissa sekä aineissa ja tarvikkeissa noin 0,8 miljoonaa euroa. 
Laitos- ja säätiöavustuksissa säästyi noin 0,5 miljoonaa euroa arvioitua pienempien Stadionsäätiön 
lainanhoitokulujen vuoksi. Viraston käyttömenoihin sisältyy avustuksia liikuntalaitoksille ja -
järjestöille 16,4 miljoonaa euroa. Edellisvuoteen verrattuna sisäiset vuokrat alenivat noin 3,6 
miljoonaa euroa, mikä johtui kaupungin sisäisten maavuokrien vuokrausperusteiden muutoksista. 
Menot ilman sisäisiä vuokria ja avustuksia olivat 1,8 miljoonaa euroa edellisvuotta suuremmat ja 
ylittivät talousarvion 1,3 miljoonalla eurolla. 
 
Liikuntatoimi saavutti talousarviossa olevan sitovan toimintakatetavoitteensa. Tulot ylittivät 
talousarvion 2,8 miljoonalla eurolla ja menot 0,7 miljoonalla eurolla, jolloin toimintakate oli 2,1 
miljoonaa euroa talousarviota parempi. 
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Investoinnit 
Liikuntapaikkojen suunnitteluun, rakentamiseen ja perusparantamiseen sekä Rastilan 
leirintäalueelle oli talousarvioon varattu määrärahoja 10,7 miljoonaa euroa. Lisäksi 
kaupunginvaltuusto myönsi yhteensä 1,286 miljoonan euron ylitysoikeuden vuoden 2014 
määrärahoihin. Liikuntapaikkainvestointeihin oli siten käytettävissä kaikkiaan 11,986 miljoonaa 
euroa, joista käytettiin 10,841 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi liikuntatoimi käytti lähiörahaston 
erillismäärärahoja 0,317 miljoonaa euroa sekä esirakentamisen määrärahoja 0,225 miljoonaa 
euroa. Vuoden lopussa keskeneräisten investointihankkeiden valmiiksi saattamiseen on saatu 
1,098 miljoonan euron ylitysoikeus liikuntapaikkarakentamiseen, esirakentamiseen 0,006 
miljoonan euron sekä 0,733 miljoonan euron ylitysoikeus lähiörahastosta vuoden 2015 
talousarvioon.  
Irtaimen omaisuuden perushankintamäärärahoja oli talousarviossa 800 000 euroa ja sen lisäksi 
käytettävissä oli ylitysoikeutta 184 000 euroa eli yhteensä 984 000 euroa. Irtaimen omaisuuden 
määrärahoista käytettiin noin 972 000 euroa eli käyttämättä jäi noin 12 000 euroa.  
 
Suoritteet ja tuottavuus 
Laitostoiminnassa käyntikertoja oli 3,9 miljoonaa ja talousarvioon merkitty tavoite ylitettiin noin 7 
prosentilla. Ulkokenttätoiminnassa talousarviotavoitteesta jäätiin, kun käyntikertoja tilastoitiin 3,9 
miljoonaa ja tavoite oli 4,2 miljoonaa. Uimarantatoiminnan kannalta lämmin kesä oli suotuisa ja 
kävijätavoite ylitettiin selvästi, kun kävijöitä oli noin 1,4 miljoonaa. Liikunnanohjauksen 
käyntikerroissa talousarviotavoite ylitettiin noin 24,7 prosentilla. Leirinnän yöpymisvuorokausien 
määrä jäi talousarviotavoitteesta, kun yöpymisiä kirjattiin noin 92 000. Venepaikkoja pystyttiin 
tarjoamaan 1,1 prosenttia tavoitetta enemmän. Myytyjen kalastuslupien määrä ylitti tavoitteen ja 
niitä myytiin 7 980 kappaletta.  
 
Tuottavuuden osalta käyntikertaa kohti laskettu tuottavuusindeksi oli tilinpäätösvuonna 103 
(2011=100) ja aukiolotuntia kohti laskettu indeksi oli 95. Tuottavuuslaskelmat tehdään 
liikuntapaikkojen käyntikertojen ja valvottujen aukiolotuntien perusteella. Suoritteina ovat 
liikuntapaikkojen ja -kurssien käyntikerrat, leirinnän yöpymisvuorokaudet, venepaikat sekä 
kalastusluvat. Menoina ovat indeksikorjatut käyttömenot ilman avustuksia lisättynä poistoilla ja 
työllistettävien henkilöstömenoilla. Indeksin kehitykseen vaikuttavat useat osatekijät, esimerkiksi 
menoindeksiin vaikuttaa poistojen määrä ja aukiolotunteihin seurojen hoitoon annetut 
liikuntatilat. Virastossa tuottavuutta lisäävinä toimenpiteinä on tarkasteltu toimipisteiden 
aukioloaikoja, kesä- ja talvikausien pituuksia, henkilökunnan määrää ja palvelutasoa suhteessa 
käytettävissä oleviin taloudellisiin resursseihin. Palveluita on keskitetty ja kesäaikana on pidetty 
auki vain keskeisiä liikuntalaitoksia.  
 
Suoritteiden kehitys 

Suoritteet TOT-2012 TOT-2013 TOT-2014 TA-2014 

Laitostoiminnan käyntikerrat 3 649 899 3 783 401 3 898 746 3 643 000 

Ulkokenttätoiminnan käyntikerrat 3 646 387 3 823 451 3 879 907 4 241 000 

Uimarantatoiminnan käyntikerrat 1 201 260 1 275 099 1 432 545    892 000 

Liikunnanohjauksen käyntikerrat    653 768    681 303    711 064    570 000 

Leirinnän yöpymisvuorokaudet    101 914      95 060      91 517    100 000 

Kalastustoiminnan kalastusluvat        6 737        8 452        7 980        6 800 

Venepaikat      11 955      11 974      11 925      11 800 
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 Tuottavuuden kehitysindeksit vuosina 2012 – 2014 

Tuottavuus (2011=100)  TOT-2012 TOT-2013 TOT-2014 TA-2014 

Käyntikertaa kohti  99 101 103 101 

Aukiolotuntia kohti  95 93 95 101 
 

 

Avustukset 
 
Liikuntatoimen avustukset vuosina 2010 – 2014, 1 000 euroa tilinpäätöksen mukaan 
      2010     2011     2012     2013     2014 
 
Laitokset yli 170 000 e     8 409    9 325    9 371    9 485    9 064 
Laitokset alle 170 000 e        225       225       225       225       225   
Tapahtuma-avustukset          67         71         71         74         71 
Järjestöt:tuettu käyttö     3 741    3 640    3 702    3 710    3 726 
Järjestöt:vuokra-avustukset   1 182    1 177    1 166    1 177    1 235 
Järjestöt:toiminta-avustukset1 577    1 571    1 965      1 971    2 028 
 
Yhteensä     15 201  16 009  16 500  16 642  16 349 
 
 
Järjestöt 
Liikuntaseuroille sekä vammais- ja eläkeläisjärjestöjen liikuntatoimintaan myönnettiin toiminta- ja 
vuokra-avustuksia 3 263 000 (3 148 000 vuonna 2013) euroa. Liikuntatilojen tuetun käytön menot 
olivat 3 726 000 (3 710 000) euroa. Toiminta-avustusta sai liikuntatilojen tuetun käytön ja/tai 
vuokra-avustuksen lisäksi 365 (357) liikuntaseuraa joista 29 (28) oli vammais- ja eläkeläisjärjestöä. 
Suurin toiminta-avustus oli 84 989,69 (97 078) euroa ja pienin 200 (220) euroa. 
 
Yhteisöjen tukeminen vuosina 2010 – 2014, 100 euroa 
      2010     2011     2012     2013     2014 
 
Liikunnan järjestötoiminnan 
tukeminen      6 500    6 388    6 833    6 858    6 989 
Tapahtuma-avustukset                67                70,5                70,5                73,5                70,5 
Uima- ja urheiluhallit              8 634              9 550              9 596              9 710       9 289 
   
Yhteensä                                 15 201           16 009            16 500            16 642          16 349  
 
 
Laitokset ja säätiöt 
Laitos- ja säätiöavustuksia saivat Helsinki Stadion Oy, Helsinki Halli Oy, Jääkenttäsäätiö, Vuosaaren 
Urheilutalo Oy, Urheiluhallit Oy, Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy, Stadion-säätiö, Nuorisojääkenttä 
Oy, Tapanilan Urheilutalosäätiö, Suomen Urheilumuseosäätiö, Suomalaisen Yhteiskoulun 
osakeyhtiö ja Lauttasaaren yksityiskoulujen kannatusyhdistys ry. 
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Kehittämisyksikön palvelut 
 
Viraston sisäisiä tukipalveluja keskitettiin hallinto-osastolle. Kehittämisyksikössä olleet 
liikuntapaikkojen varaustoiminta, liikuntaseurojen avustukset ja tapahtumien järjestelyt 
(Liikuntapalvelu) sekä viestintäyksikkö siirtyivät 1.4. hallinto-osastolle. 
 
Vuosien 2013 - 2017 liikuntastrategian toteutumisesta koottiin vuosilta 2013 – 2014 väliraportti, 
jonka liikuntalautakunta merkitsi tiedoksi. Strategian toimenpiteet ovat edenneet suunnitelmien 
mukaan. Keväällä järjestettiin viraston johtoryhmän ja liikuntalautakunnan talousarvion 
valmisteluseminaarit. 
 
Kesällä päivitettiin Helsingin liikuntapaikkojen tietoja valtakunnalliseen liikuntapaikkojen 
paikkatietojärjestelmään (LIPAS). Nämä liikuntapaikkojen tiedot siirrettiin teknisen rajapinnan 
kautta kaupungin palvelukartalle. Osallistuttiin LIPAS-järjestelmän kehittämiseen ja 
seurantaryhmän työhön sekä valtakunnallisen terveyttä edistävän liikunnan (TEA-viisari) 
kuntakyselyn valmisteluun. 
 
Osallistuttiin Helsingissä helmikuussa järjestettyjen valtakunnallisten liikuntatoimen 
neuvottelupäivien toteutukseen. 
 
Teknisen yksikön palvelut 
Merkittävimmät investointikohteet olivat Oulunkylän liikuntapuiston tekojääradan valaistuksen ja 
Uimastadionin katsomorakennuksen perusparannukset, Käpylän liikuntapuiston 
varastorakennuksen uudisrakennustyön sekä Pirkkolan liikuntapuiston tekonurmikentän, 
Lauttasaaren liikuntapuiston ja Munkkiniemenkentän perusparannusten valmistuminen. 
Lähiörahastosta saatiin määrärahoja Konalankentän lähiliikuntapaikkaan ja Vuosaaren 
liikuntapuiston betoniskeittiparkin ympäristön viimeistelyyn.  
 
Investointimäärärahojen vähentäminen on merkinnyt sitä, että uusia suurempia 
liikuntapaikkainvestointeja ei ole voitu tehdä. Tulevaisuudessakin niiden rakentaminen on vaikeaa 
ja etenkin uudet asuinalueet tulevat näin ollen jäämään vähemmälle huomiolle kuin 
kaavoituksessa on suunniteltu. 
 
Liikuntapaikkojen suunnitteluun, rakentamiseen, perusparannuksiin, 
lähiliikuntapaikkarakentamiseen ja alueiden esirakentamisiin käytettiin 11,92 miljoonaa euroa.  
 
Osallistuttiin Helsingin alueella tapahtuvaan kaavoitustyöhön ja toimittiin asiantuntijana viraston 
vuokraustoiminnassa sekä kiinteistöjen ja alueiden kunnossapitotehtävissä. Valmisteltiin 
uimarantojen ja venesatamien nimistöt, jotka liikuntalautakunta hyväksyi. 
 
Viraston ylläpitämiä Helsingin Kotiseutupyöräreittejä kehitettiin muun muassa tarinallistamisen ja 
pelillistämisen keinoin. Osallistuttiin Keskuspuisto 100-juhlavuoden tapahtumiin ja niiden 
suunnitteluun järjestämällä muun muassa retropyöräilytapahtuma yhteistyössä Helsingin 
Polkupyöräilijät ry:n kanssa. Liikuntapaikkojen pyöräilyolosuhteita parannettiin muun muassa 
suunnittelemalla Töölön kisahallin pyöräparkki.  Pitkäkosken uimarannan pyöräilytelineitä 
parannettiin innovatiivisella muotoilulla sekä yhtenäistämällä pyöräpysäköintiä osoittavat 
liikennemerkit. 
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Liikuntapaikkojen esteettömyyskartoitusta jatkettiin viraston toimipisteissä ja kaupungin 
palvelukarttaan tehtiin sitä kuvaavia sisältöjä.  
 
Sisäliikuntapalvelut 

 Töölön kisahallin paloilmoitinjärjestelmän peruskorjaus jatkui ja B-hallin suihkutilat 
perusparannettiin 

 Pirkkolan liikuntapuistossa hiekkakentän peruskorjaus kumirouhetekonurmikentäksi 
valmistui 

 Oulunkylän liikuntapuiston tekojääradan perusparannus valmistui 

 Uimastadionin huoltopihan varastorakennus valmistui ja kahvilan terassin sekä 
pohjoisosan leikkipaikan peruskorjaus alkoi 

 Laakson ratsastuskentän aidan peruskorjaus työ valmistui 

 Uimastadionin katsomorakennuksen perusparannustyö valmistui  

 Laakson ratsastuskentälle valaistus ja kastelujärjestelmän rakennustyö valmistui 

 Itäkeskuksen uimahallin ilmastoinnin korjaustöitä jatkettiin ja hissi uusittiin 

 Liikuntamyllyn liikuntatilojen pinnoitteet uusittiin 

 Kivikon hiihtohallin rakennustyön loppuunsaattamista jatkettiin mm. viimeistelemällä 
VSS-tilat ja kattoterassi sekä asvaltoimalla piha sekä korjattiin kylmätekniikkaa, LVI-
tekniikkaa ja rakennusautomaatiota 

 Kumpulan maauimalan altaat ja hyppytorni maalattiin 

 Katajanokan liikuntahallin vesikatto korjattiin 
 

Ulkoliikuntapalvelut 

 Lauttasaaren liikuntapuiston kentän peruskorjaus valmistui 

 Paloheinän majan perusparannus valmistui 

 Munkkiniemenkentän peruskorjaus valmistui 

 Laajasuon liikuntapuiston lähiliikuntapaikka valmistui  

 Talin liikuntapuiston itäosan pysäköintialue Kutomokujan päässä valmistui 

 Talin hiihtoreittisiltojen uusiminen aloitettiin 

 Kivikon pysäköintialueen asfaltointityöt valmistuivat 

 Käpylän liikuntapuiston varaston uudisrakennustyö valmistui 

 Vuosaaren liikuntapuiston skeittialueen ympäristötyöt valmistuivat 

 Meilahden liikuntapuiston koripallokentän peruskorjaus valmistui 

 Myllypuron liikuntapuiston vanhat pukusuojarakennukset purettiin 

 Siltamäen liikuntapuiston huoltorakennuksen vesikatto ja julkisivut perusparannettiin 
 
Merelliset palvelut 

 Kaunissaareen ulkoilualueelle valmistui henkilökunnan sauna 

 Seurasaaren uimalan peruskorjaus jatkui 

 Ponttoneita uusittiin Puotilan ja Strömsinlahden venesatamissa 

 Strömsinlahden talvisäilytysalue kunnostettiin 

 Saukonpaaden venesatama valmistui 

 Lemislahden venesataman rantamuurin korjaus valmistui 

 Ruopattiin Sirpalesaaren edusta 

 Viheralueiden peruskorjaustöitä tehtiin eri venesatamissa ja uimarannoilla 
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 Haitallisten vieraskasvilajien torjunta- ja poistotöitä tehtiin ulkoilusaarissa, venesatamien ja 
uimarantojen maa-alueilla kansallisen vieraslajistrategian mukaisesti 

 Vuosaaren venesataman talvisäilytysalue valmistui 

 Saariston kiinteistöjen harmaavesijärjestelmät asennettiin 

 Malkasaaren liikennelaituri uusittiin 

 Aaltosauna valmistui käyttökuntoon 

 Sirpalesaaren huoltoluiska valmistui 

 Ruusuniemen kanavan täyttötöiden suunnittelutyöt aloitettiin  

 Sarvaston venesataman liikenne- ja viheralueiden peruskorjaustyö valmistui 

 Kallahden ja Hietarannan uimarannan peruskorjaustyöt aloitettiin 

 Viheralueiden peruskorjaustöitä tehtiin eri venesatamissa, uimarannoilla sekä 
Pihlajasaaren ulkoilualueella 

 Lähteelän tilaussauna valmistui 

 Munkkiniemen uimarannan liikuntavälineiden asennustyöt valmistuivat 
 

Rastilan leirintäalue 

 Tilaussauna valmistui 
 
 

Ympäristötavoitteiden toteutuminen 
 
Talousarvion sitovana tavoitteena ollut kalatalouden kehittäminen ja valvonta toteutui 
suunnitellusti. Valvontaa suoritettiin Helsingissä 14 600 hehtaarin ja muissa kunnissa 3 000 
hehtaarin vesialueilla. Lisäksi kalanpoikasia istutettiin yhteensä 306 790. 
 
Ekokompassi järjestelmän rakentaminen aloitettiin Pirkkolan ja Oulunkylän liikuntapuistoissa, 
Uimastadionilla sekä Itäkeskuksen ja Yrjönkadun uimahalleissa. Järjestelmä saatiin osassa 
toimipisteistä lähes valmiiksi. Sisäliikuntatilojen sähkönkulutus väheni tavoitteen mukaisesti 
Maunulan liikuntahallissa, Käpylinnassa, Kampin liikuntakeskuksessa sekä Ruskeasuon ja 
Katajanokan liikuntahalleissa. 
 
Kaikki viraston kohteet, joissa kulutetaan sähköä tai kaukolämpöä on liitetty kulutusseurannan 
piiriin. Kaukolämmön laskutettu kulutus kaikissa kohteissa yhteensä oli 23,9 GWh. Edellisvuoteen 
verrattuna se laski 3,5 prosenttia, sääkorjattuna 1 prosentin. Vuoteen 2010 verrattuna sääkorjattu 
kulutus laski 11 prosenttia. 
Sähköä kaikissa kohteissa kului yhteensä 25 GWh. Vuoteen 2013 verrattuna kulutus kasvoi 3 
prosenttia ja vuoteen 2010 verrattuna nousi 9 prosenttia. Ilman uusia kulutuskohteita, joista 
merkittävimpiä ovat vuonna 2012 käyttöön otetut Kivikon hiihtohalli ja Kontulan tekojäärata, on 
kulutus vuoteen 2010 verrattuna vähentynyt 4 prosenttia. 
 
Viraston energiansäästösuunnitelman mukaisesti toimipisteiden energiatehokkuutta parannettiin 
peruskorjaushankkeilla sekä kehitettiin taloautomatiikkaa ja toimintatapoja. Lisäksi käytettiin 
energiaa säästäviä ratkaisuja suunnittelussa, rakentamisessa ja ylläpidossa. Merkittävimpiä 
energiankulutuksen pienentämiseen vaikuttaneita toimenpiteitä olivat:  

- Oulunkylän liikuntapuiston tekojääradan kylmäkoneiston kompressorijärjestelmien 
modernisointi sekä huoltorakennuksen huippuimureiden uusiminen 
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- Kivikon hiihtohallin valaistusohjauksen muutostyöt ja LED-valaistuksen lisääminen sekä 
ilmanjäähdytyskanavien perusparannukset 

- Talin jalkapallohallin rakennusautomaatio ja Töölön kisahallin kiinteistövalvomon 
peruskorjaus 

- Töölön kisahallin harjoitustila ja Ruskeasuon liikuntapuiston ratsastusmaneesin 
valaistuksen muuttaminen LED-valaistukseksi 

- Pirkkolan uimahallissa, Soutustadionilla, Eläintarhan urheilukentän huoltorakennuksissa, 
Paloheinän ulkoilumajalla ja Töölön kisahallissa tehtiin suihku- ja wc-tilojen 
peruskorjaustöitä ja asennettiin vettä säästäviä suihku- ja wc-kalusteita 

- Kaunissaaren ulkoilualueen 5 rakennukseen toteutettiin aurinkopaneelijärjestelmä 
- Ulkoilureittien valaistuksen peruskorjausta jatkettiin ja noin 2 000 valaisinta on vaihdettu 

energiatehokkaammiksi 
 
Lisäksi useissa kiinteistöissä on ilmanvaihtolaitteistoja ja taloautomatiikkaa kehitettiin 
energiatehokkaammiksi sekä uusittu valaisimia ja LVI-kalusteita energiaa säästävimmiksi.  
Muutamissa vanhoissa huoltorakennuksissa parannettiin rakennusten lämmöneristystä. 
 
Itämerihaastekampanjaan liittyen tehtiin hajakuormituksen vähentämiseksi muutostöitä ja 
selvityksiä Elisaaren, Kaunissaaren, Pihlajasaaren ja Salmen ulkoilualueiden rakennusten 
vesihuoltojärjestelmissä ja uusittiin kiinteistöjen jätevesijärjestelmiä Kotiluodon, Malkasaaren ja 
Skogsholmenin saarilla. Ympäristötietoisuuden lisäämiseksi järjestettiin muun muassa rantojen 
siivoustalkoita Vuosaaressa yhteistyössä paikallisten yhdistysten kanssa. Lisäksi julkaistiin Helsingin 
kalavesien kartta ja kalakuvasto ja järjestettiin Koskipäivän -tapahtuma Vanhankaupunginkoskella. 
 
Öljyntorjuntavalmiuden lisäämiseksi osallistuttiin pelastuslaitoksen järjestämiin 
koulutustapahtumiin, lisäksi osallistuttiin meripelastuskoulutukseen. Romualusten aiheuttamien 
vahinkojen ehkäisemiseksi on yli 20 tonnia painavien veneiden ja alusten paikkasopimukset 
uusittiin 
 
Pilaantuneiden maiden kunnostustoimina teetettiin sedimenttitutkimukset Puotilan, Vaskilahden, 
Tahvonlahden, Saunalahden, Yliskylän ja Sarvaston venesatamien ruoppausalueilta. Lisäksi 
jatkettiin Hietarannan uimarannan maaperän puhdistukseen liittyvää pohjaveden ja uimaveden 
tarkkailuseurantaa. 
  
Kaupungin vieraslajiohjelman ja kansallisen vieraslajistrategian mukaisia haitallisten kasvilajien 
poisto- ja torjuntatoimenpiteitä tehtiin vuoden aikana muun muassa Pihlajasaaressa ja 
Uunisaaressa, Kallahdenniemen, Hietarannan ja Iso Kallahden uimarannoilla sekä Sarvaston 
venesatamassa, Lähdenokassa ja Rajasaaressa. 
Pyöräilyä edistettiin useissa pyöräilyhankkeissa, esimerkkinä Helsingin pyöräilyprojekti. 
Työmatkapyöräilyn lisäämiseksi järjestettiin muun muassa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa 
työmatkapyöräilytapahtumia.  
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Liikuntastrategiatavoitteiden toteutuminen vuosina 2013 - 2014 
 
Kertomusvuonna valmisteltiin vuosien 2013 – 2017 liikuntastrategian väliseurantaraportti, jonka 
liikuntalautakunta merkitsi 11.12. kokouksessaan tiedoksi. Raportin mukaan liikuntastrategian 
päätavoitteet ovat toteutuneet asteikolla 1- 5 seuraavasti: 
 

Päätavoite Päätavoitteiden 
toimenpiteiden osa-
alueiden arvioinnin 
keskiarvo asteikolla 1 - 5 

Terveyttä edistävän liikunnan lisääminen ja liikkumattomuuden 
vähentäminen 

3,53 

Helsingin ja sen kaupunginosien viihtyvyyden sekä vetovoimaisuuden 
lisääminen 

3,16 

Liikunnan kansalaistoiminnan aktivoiminen ja liikuntaseurojen 
avustusten myöntämisperusteiden uudistaminen 

3,8 

Liikuntapalvelujen tuottaminen yhdessä muiden toimijoiden kanssa 
 

3,83 

Henkilökunnan osaamisen kehittäminen ja työhyvinvoinnin 
parantaminen 

3,71 

 
Yhteensä 

 
3,61 

 
 
Liikuntastrategian kaikkien pääkohtien keskiarvo on 3,61. Strategian tavoitteet ja toimenpiteet 
ovat pääsääntöisesti edenneet suunnitelmien mukaan. Toimintaympäristön, talouden ja muiden 
resurssien muutosten vuoksi joissakin hankkeissa on kuitenkin edetty suunniteltua hitaammin. 
 
Päätavoitteista parhaiten on edennyt ”Liikuntapalvelujen tuottaminen yhdessä muiden 
toimijoiden kanssa”. Se saa kokonaisarvosanaksi keskiarvon 3,83, kun vertaillaan päätavoitteiden 
toteutumista niiden sisältämien toimenpiteiden arviointien keskiarvoilla. 
  
Lähiliikuntapaikkoja on rakennettu yhteistyökumppaneiden muun muassa Lähiöprojektin kanssa. 
Jalkapalloseurojen uusia tekonurmikenttiä on rakennettu suunnitelmien mukaan ja niiden 
verkosto alkaa olla jo varsin kattava. Vuorovaikutusta kaupungin virastojen välillä on lisätty 
entisestään. Liikuntatoimen vuokrausperiaatteet on uudistettu. Kumppanuuksien merkitys on 
korostunut entisestään, kun liikuntatoimen omat resurssit vähenevät. 
 
Huonoimman kokonaisarvion 3,16 saa päätavoite ”Helsingin ja sen kaupunginosien viihtyvyyden 
sekä vetovoimaisuuden lisääminen”. Arvosanaa laskevat erityisesti liikuntapaikkarakentamisen 
määrärahojen väheneminen, joka lisää entisestään liikuntaviraston kiinteistöjen 
perusparannuksen korjausvelkaa. Kiristyvän talouden takia uusien kaupunginosien liikuntapaikat 
toteutuvat viiveellä ja monien merkittävien hankkeiden toteutus on hidastunut, esimerkkeinä 
Jätkäsaaren Bunkkeri, Hernesaaren purjehduskeskus, merellisten palveluiden keskus, meriuimala 
jne. Osa toimenpiteiden hidastumisesta johtuu muista kuin liikuntatoimen omista toimenpiteistä. 
 



26 

 

Yksittäisistä toimenpiteistä parhaiten ovat toteutuneet pääkohtaan ”Terveyttä edistävän liikunnan 
lisääminen ja liikkumattomuuden vähentäminen” kuuluvat lasten ja nuorten 
hyvinvointisuunnitelman liikkumaan aktivoivat liikuntahankkeet, esimerkiksi EasySport, FunAction 
ja Liikkuva koulu.  
 
Monet liikuntastrategian tavoitteet ja toimenpiteet sisältyvät Helsingin kaupungin vuosien 2013 - 
2016 strategiaan. Strategian tavoitteiden toteuttaminen edellyttää laajaa yhteistyötä kaupungin 
eri hallinnonalojen välillä sekä koko kaupunkikonsernin sisällä. Päävastuu toimenpiteiden 
toteuttamisesta on liikuntavirastolla. 
 
Liikuntatoimen strategioita ja vuosisuunnitelmia tarkennetaan liikuntastrategiassa vuosille 2015 - 
2017 esitettyjen tavoitteiden ja toimenpiteiden mukaisesti, kun valmistellaan tulevien vuosien 
toimintasuunnitelmia ja talousarvioita. 
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Sisäliikuntapaikkojen käyntikerrat vuosina 2010 – 2014 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Herttoniemen liikuntahalli 35 072 47 624 35 667 42 232 42 404 

Itäkeskuksen uimahalli 378 759 338 174 352 278 367 093 336 746 

Jakomäen uimahalli - 47 820 49 511 61 462 69 234 

Kampin liikuntakeskus 87 405 88 591 83 921 91 716 81 886 

Katajanokan liikuntahalli 44 042 51 551 52 966 60 450 63 539 

Kivikon hiihtohalli - - 11 850 18 654 21 364 

Kontulan kuntokellari 51 404 55 508 57 903 60 932 59 895 

Kontulan skeittihalli 22 403  27 156 28 904 25 810 21 154 

Kumpulan maauimala 133 363 121 157 105 824 131 268 127 815 

Käpylinna 24 269 33 479 32 249 33 356 33 674 

Latokartanon liikuntahalli 73 448 98 315 108 744 242 966 251 821 

Liikuntamylly 463 642 506 185 497 834 492 640 483 848 

Maunulan liikuntahalli 126 271 130 837 145 801 155 581 167 140 

Oulunkylän liikuntasalit 61 513 67 654 67 270 66 112 79 601 

Oulunkylän jäähalli 53 266 47 217 41 966 46 593 48 813 

Puistolan liikuntahalli 18 893 22 915 26 263 21 730 23 624 

Pirkkolan kuntosalit 48 116 41 921 45 333 59 975 81 417 

Pirkkolan palloiluhalli 31 606 32 732 43 563 38 545 44 189 

Pirkkolan uimahalli 176 982 15 929 186 305 185 762 194 883 

Pirkkolan jäähallit 136 229 119 551 122 441 115 504 129 013 

Ruoholahden kuntotalo Kevät 2010 
28 808 

- - - - 

Ruskeasuon liikuntahalli 125 685 124 242 132 923 148 276 175 414 

Töölön kisahalli 615 966 640 287 626 709 570 708 592 160 

Uimastadion 263 229 275 467 234 914 297 020 295 334 

Yrjönkadun uimahalli 148 715 148 002 156 009 152 073 178 047 

 
Yhteensä 

 
3 149 086 

 
3 242 314 

 
3 247 148 

 

 
3 486 458 

 

 
3 603 015 

     
 
Liikunnanohjauksen käyntikerrat vuosina 2012 – 2014 
 

 2012 2013 2014 

Säännöllinen ohjattu kausitoiminta 414 312 432 108 447 746 

Kuntosalitoiminta 168 907 182 673 196 634 

Tapahtumat, koulutus, neuvonta 17 084 8 996 39 472 

Hankkeet 53 465 63 127 27 212 

Yhteensä 653 768 686 904 711 064 
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Kalastusluvat pyyntitavoittain vuosina 2010 - 2014 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Uistelu 2 118 2 053 1 922 2 534 2 061 

Verkko 1 975 1 676 1 697 2 101 1 869 

Koukku 45 30 18 31 30 

Pitkäsiima 100 84 82 57 65 

Rysä 5 7 10 9 10 

Katiska 156 194 234 252 200 

Sukellus 1 4 6 12 7 

Matkailija 578 426 458 451 562 

Kilpailu 25 35 50 42 28 

Suvanto 851 897 964 786 1 054 

Koski 1 395 1 542 1 282 1 866 1 883 

Tuulastus 4 9 4 3 5 

Trooli 0 0 0 0 0 

Aluskohtaiset 2 4 10 20 20 

 
Yhteensä 

 
7 255 

 
6 961 

 
6 737 

 
8 164 

 
7 980 

 
 
 
Venepaikat vuosina 2010 - 2014 
 

Suoravuokrauspaikat 2010 2011 2012 2013 2014 

vuokratut 3 938 3 960 3 983 3 987 3 995 

vuokraamatta 101 38 36 33 25 

Yhteensä 4 039 3 998 4 019 4 020 4 020 

      

      

Venekerhot 7 597 7 597 7 509 7 509 7 500 

Yhtiöiden venepaikat 40 40 40 40 40 

      

Vieraspaikat      

Elisaaren ulkoilualue 102 102 102 102 102 

Katajanokan vierassatama 100 100 100 120 120 

Lähteelän ulkoilualue 52 52 52 50 50 

Pihlajasaaren ulkoilupuisto 42 42 42 42 42 

Kaunissaaren ulkoilualue 91 91 91 91 91 

Yhteensä 387 387 387 405 405 

 
Kaikki yhteensä 

 
12 063 

 
12 022 

 
11 955 

 
11 974 

 
11 965 
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Rastilan leirintäalueen yöpymisvuorokaudet vuosina 2010 – 2014 
 

 

 
 

            2010           2011           2012            2013            2014 

tammikuu           4 305          4 679          5 517           5 590           5 181 

helmikuu           4 521          4 010          4 775           5 628           4 857 

maaliskuu           4 869          5 033          5 764           5 129           4 909 

huhtikuu           5 686          4 323          6 351           4 913           5 783 

toukokuu           8 138          7 284          7 888           6 735           6 543 

kesäkuu         13 623        12 202        12 816         12 279         11 942 

heinäkuu         22 599        22 191        21122         21 227         21 055 

elokuu         15 426        15 223        13 964         12 731         13 884 

syyskuu           6 639          7 081          6 272           4 825           4 711 

lokakuu           5 871          6 918          6 577           5 452           4 666 

marraskuu          4 863          5 597          5 615           5 288           3 977 

joulukuu          4 227          5 116          5 253           5 263           4 009 

Yhteensä 
 

     100 767 
 

       99 657 
 

 101 994 
 

        95 060         91 517 


