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Kaupunkiympäristön toimiala
Maankäyttö ja kaupunkirakenne

LIIKUNTAPAIKKA- JA ULKOILUALUEIDEN PIENTEN HANKKEIDEN 
TOTEUTUSSOPIMUS

1. Sopijaosapuolet

Kaupunkiympäristön toimiala (KYMP)

PL 58200 (Sörnäistenkatu 1)

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Y-tunnus 0202256-6

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala (KUVA)

PL 24300

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

2. Yhteyshenkilöt

Sopijapuolten yhteyshenkilönä sopimukseen liittyvissä asioissa toimivat:

KYMP: Liikenne- ja katusuunnittelupalvelu (Like-palvelu) Helena Ström

KUVA: Ulkoilupalvelut Harri Uusimäki

3. Sopimuksen kohteet ja määrärahan suuruus

Sopimuksen kohteena on vuosittain Kaupunkiympäristölautakunnalle talousarviossa 
osoitetun Liikuntapaikat ja ulkoilualueet- määrärahan varaaminen Kuvan hallinnassa olevien 
alueiden pienten peruskorjausluontoisten hankkeiden toteutukseen Kuvan toimesta. 
Kohteiden tulee olla muita kuin ylläpitoluonteisia korjauksia, jotka tehdään 
käyttötalousmäärärahalla.

Vuosittainen tämän sopimuksen mukainen Kuvan käytettävissä olevan määrärahan suuruus 
riippuu kulloinkin talousarviossa Liikuntapaikkoihin ja ulkoilualueille osoitetusta 
määrärahasta, kuitenkin enintään 10 %  vuosittaisesta ko. talousarviomäärärahasta. 
Vuonna 2019 Kymp varaa tämän sopimuksen mukaisiin Kuvan toteuttamiin hankkeisiin
600 000 euroa. Tulevina vuosina Kuvan käyttöön varattavan määrärahan suuruus sovitaan 
yhteisissä Kympin Like-palvelun ja Kuvan pitämissä koordinointikokouksissa.

Kuva sitoutuu siihen, että se ei missään tilanteessa laskuta yli kulloinkin Kuvan ja Kympin 
sopiman vuotuisen määrärahan eikä Kymp ole myöskään velvollinen maksamaan 
laskutusta ylimenevältä osalta.

4. Hankkeiden toteutustapa 
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Kuva toimii toteuttamissaan hankkeissa tilaajana (sopimusosapuolena) ja vastaa kaikista 
tilaajalle kuuluvista velvoitteista ja vastuista, kuten esimerkiksi päätoteuttajan ja 
turvallisuuskoordinaattorin Vna (205/2009) tehtävistä ja velvoitteista sekä 
tilaavastuuselvityksistä. Kymp ei ole Kuvan toteuttamissa hankkeissa tilaaja tai 
sopimusosapuoli.

Hankkeiden toteutuksen edellyttämistä ostopalveluista tai materiaaleista Kuva laskuttaa 
Kympiä hankekohtaisesti eriteltynä (alv 24 %). Kuva vastaa hankkeiden teettämiseen 
osallistuneen oman henkilöstön aiheuttamista palkkakustannuksista sivukuluineen. 

5. Laskujen maksu

Kuva laskuttaa Kympiä 4 kertaa vuodessa. Laskujen maksuaika on 21 vrk siitä, kun 
maksukelpoinen lasku on esitetty Kympille. Laskuissa on mainittava Liken yhteyshenkilö 
Helena Ström.

Laskutusosoite:

Helsingin kaupunki
Kaupunkiympäristön toimiala
Maankäyttö ja kaupunkirakenne/Ostolaskut
PL 53217
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

OVT 003702012566281
Verkkolaskuoperaattori ja välittäjän tunnus
Basware Oyj, BAWCFI22

6. Sopimuksen seuranta

Kuvan toteuttamien pienten hankkeiden kustannusten kertymää seurataan yhteisissä 
Kympin Like-palvelun ja Kuvan pitämissä Liikuntapaikat ja ulkoilualueet-
koordinointikokouksissa.

7. Riitaisuuksien ratkaiseminen

Erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti keskinäisillä neuvotteluilla. Sopimuksesta aiheutuvat 
riita-asiat, joista sopijapuolet eivät pääse keskinäiseen sopimukseen, jätetään 
kansliapäällikön ratkaistavaksi.

8. Sopimuksen voimaantulo, voimassaoloaika ja allekirjoittaminen

Sopimus tulee voimaan heti, kun osapuolet ovat sen allekiroittaneet.

Sopimus on voimassa toistaiseksi, kunnes jompikumpi osapuoli sen irtisanoo tai 
sopimuksen päättymisestä sovitaan yhteisesti.

Tätä sopimusta on tehty kaksi (2) samansanaista kappaletta, yksi kummallekin osapuolelle.
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Helsingissä _ . _. 2019

Kaupunkiympäristön toimiala

vs. Maankäyttöjohtaja 

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Tommi Laitio

toimialajohtaja


