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Kyseessä on Helsingin kaupungin vammaisneuvoston 
hyväksymän asiakirjan allekirjoittamaton sähköinen versio. 

 
 
 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto 
 Toimialajohtaja Tommi Laitio 
 Liikuntajohtaja Tarja Loikkanen-Jormakka 
 
 
 

Asia:   Käpylinnan liikuntatiloista luopuminen 
 

Liikuntatoimialalla on menossa kokonaan remonttiin Käpylinnan toimipiste. Kyseisessä 
paikassa on järjestetty pääsääntöisesti erityisryhmien sekä senioreiden liikuntaa. Paikka on 
suhteellisen pieni, mutta juuri tätä kohderyhmää ajatellen ”mittasuhteiltaan” sopiva, sillä 
siirtymismatkat ovat lyhyet. Liikuntatoimi on yrittänyt etsiä korvaavia liikuntatiloja, mutta 
tiedossa on, että vastaavan allastilan löytyminen on haastavaa. Liikuntatoimiala on järjestänyt 
Käpylinnassa yhteistyökursseja vammaisjärjestöjen kanssa. Lisäksi Käpylinnassa harjoittelee 
eri vammaisjärjestöä ja eläkeläisjärjestöä.  

 
Kaupunkiympäristön toimiala on aloittanut remontin ja tarkoitus on löytää korvaavia tiloja 
Käpylinnalle.  Liikuntaryhmiä tullaan järjestelemään uudelleen niin, että Kamppiin sijoittuisivat 
pääsääntöisesti erityisryhmät.  Kamppi on tiloiltaan parempi henkilöille, joilla on haasteita 
liikkumisessa. Käpylinna ei ole enää remontin jälkeen liikuntaviraston käytössä. 

 
Käpylinnan asiakkaat saadaan kohtuullisesti sijoitettua liikuntasalien osalta muihin 
liikuntaviraston toimipisteisiin. Korvaavan allastilan löytäminen on haasteellisempaa. Osa 
senioreiden ja erityisryhmien vesijumpparyhmistä voidaan siirtää Kinaporin 
palvelukeskukseen. Myös Yrjönkadun uimahalliin lisätään senioreiden vesijumppia, ja Kampin 
liikuntakeskukseen erityisryhmien vesijumppia tilojen käytön sallimissa rajoissa. 

 
Liikuntamyllyssä on liikuntaviraston käytössä allas- ja pukuhuonetilat, joiden nykyinen käyttö 
on vähäistä. Näistä tiloista on ollut tarkoitus luopua. Tässä yhteydessä on mahdollista 
selvittää, voitaisiinko nämä tilat muuttaa kohtuullisin kustannuksin ohjatun vesivoimistelun ja 
erityisryhmien käyttöön lämminvesialtaineen. Näihin tiloihin voitaisiin siirtää myös 
erityisryhmien tarpeisiin soveltuvat kuntosalilaitteet, jotka ovat Käpylinnassa. 

 
Bunkkeriin ei ole tarkoitus sijoittaa lainkaan liikuntatiloja. Näin ollen esteettömät tilat 
vähenevät oleellisesti.  Lisäksi enää ei ole käytössä lämminvesiallasta, jossa tietyt 
vammaisryhmät voisivat tehokkaasti kuntoilla (veden lämpötila vähintään 29 astetta). 

 
Helsingin kaupungin vammaisneuvosto on pettynyt Käpylinnan liikuntatilojen lakkauttamiseen 
ja kunnan ylläpitämän lämminvesialtaan poistamisesta vammaisjärjestöjen käytöstä. Se on 
huolissaan tilanteesta myös siksi, ettei siltä ole pyydetty kommentteja tai ratkaisuvaihtoehtoja 
nykyiseen tilanteeseen. Vammaisneuvosto on kunnan lainmukainen vaikuttajaneuvosto, eikä 
ole tarkoituksenmukaista, että vasta tehdyt päätökset annetaan sille tiedoksi, jos ne 
vaikuttavat näin oleellisesti vammaisten henkilöiden osallisuuteen ja toimintamahdollisuuksiin.   

 
Suomi on ratifioinut YK:n vammaisten oikeuksien sopimuksen toukokuussa 2016. Sopimus  
on tullut Suomessa voimaan oikeudellisesti velvoittavana 10. kesäkuuta 2016.  Kyseinen 
vammaissopimus edellyttää selkeästi, että vammaisia kuntalaisia on kuultava jo 
suunnitteluvaiheessa asioissa, jotka vaikuttavat heidän elämäänsä ja 
osallistumismahdollisuuksiinsa yhdenvertaisesti muiden kanssa. Helsingin vammaisneuvosto 
on olemassa juuri tästä syystä. 

 
Edellä kerrottuun viitaten Helsingin kaupungin vammaisneuvosto edellyttää, että tietyt 
erityisryhmät saavat myös tulevaisuudessa käyttöönsä lämminvesialtaan maksutta tai 
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kohtuullisin kustannuksin Helsingin kaupungin sponsoroimana.  Yksityisillä liikuntopaikoilla 
olevat lämminvesialtaat ovat kohtuuttoman kalliita eivätkä välttämättä kaikille saavutettavia. 
Tilamuutosten lopputulos ei saa olla eri tavoin toimintarajoitteisia kuntalaisia syrjivä. 

 
 

Helsingissä 15. helmikuuta 2018 
 

Helsingin kaupungin vammaisneuvosto 
 
 
 
      

Justus Mollberg   Reija Lampinen 
puheenjohtaja    sihteeri 
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