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LIIKUNTAVAIKUTUSTEN ENNAKKOARVIOINTI

Liikuntavaikutusten
ennakkoarviointi Kyllä

merkittävästi

Kyllä
jonkin
verran

Ei

Millä tavalla (kuvaile nykytila, päätöksellä tavoiteltavat vaikutukset)

Päätös lisää helsinkiläisten
liikuntaa  x

Liikuntavirasto vuokraa Helsingin kaupungin omistamaa maata
Kiinteistövirastolta ja vuokraa tähän päätökseen perustuvilla hinnoilla
maata edelleen kolmansille osapuolille. Ulosvuokrattuja maa-alueita
on yhteensä noin 3 000 000 m2. Näillä maa-alueilla on esimerkiksi
liikuntahalleja ja kenttiä (n. 500 000 m2), golfkenttiä (n. 1 600 000
m2), hevosurheilun alueita (n. 440 000 m2) ja venesatama-alueita (n.
200 000 m2).

Liikuntapaikkojen yhteyttä liikunta-aktiivisuuteen on tutkittu vähän,
mutta etenkin suurissa kaupungeissa sisäliikuntapaikkojen on
osoitettu olevan suosittuja liikkumisympäristöjä (FINRISKI 2007).
Suosituin liikuntaolosuhde on kevyenliikenteenväylä, mutta myös
ulkoilureitit ja -alueet ovat suosittuja omaehtoisen liikunnan paikkoja
(Liikuntapaikkapalvelut ja väestön tasa-arvo, Suomi ym. 2012).

Päätös lisää liikuntaolosuhteiden
saavutettavuutta  x

Ulosvuokrauksella turvataan liikuntapaikkatarjonnan monipuolisuus
kaupunkilaisten tarpeisiin.

* tietyllä alueella  x
Liikuntapaikkojen saavutettavuus sen sijainnin kannalta on yhteydessä
helsinkiläisten liikuntaharrastuksen aktiivisuuteen.

* tietyn lajin kannalta  x

Liikuntapaikkojen saavutettavuus tietyn lajin harrastamisen kannalta
on yhteydessä helsinkiläisten liikuntaharrastuksen aktiivisuuteen.

Ulosvuokratuilla maa-alueilla toimii esimerkiksi hevosurheilun, golfin,
tenniksen, squashin, ja keilauksen olosuhteita tarjoavia yhteisöjä.
Liikuntahalleissa ja kentillä harrastetaan monipuolisesti eri lajeja,



joista suosituimmat ovat jalkapallo, jääkiekko ja sisäpalloilulajit.

THL toteutti liikuntapaikkojen läheisyyden yhteyttä liikuntalajien
harrastamiseen koskevan tutkimuksen (2014), jonka mukaan
taajamassa asuvat miehet harrastivat sitä todennäköisemmin uintia ja
keilailua, mitä lähempänä kyseisen lajin suorituspaikkaa he asuivat.
Lisäksi miehet ja naiset raportoivat pelaavansa golfia sitä
todennäköisemmin, mitä lähempänä golfkenttää asuivat.
Ulosvuokratuilla alueilla on golfkenttiä noin 1 600 000 m2 alueella,
josta 325 500 m2 Luukkaassa ja 1700 m2 on minigolftoimintaa varten.

Hevosurheiluun on ulosvuokrattu noin maa-alueita noin 440 000m2.
Tähän sisältyy hevosten jaloittelutarhaa, laidunaluetta,
ratsastuskenttää, hevostallin maa-aluetta, maneesin maa-aluetta,
tallialuetta/tallialuetta pihapiireineen, maa-aluetta raviratatoiminnan
harjoittamista varten sekä rakennusmaa-aluetta.

Ulosvuokratuille maa-alueille on järjestelmällisesti kasvatettu ns.
jalkapallon seurakenttien määrää. Kenttiä on yhteensä 20 kpl joista
kolme lämmitetään talvella ja viidelle kentälle pystytetään
ylipainehalli talviajaksi. Ulosvuokrattua maa-aluetta, johon saa
rakentaa ylipainehallin/pitää ylipainehallia paikoillaan ja maa-aluetta
ylipainehallia ja tekonurmikenttiä varten on noin 33 000 m2.
Ylipainehallit saavat olla paikoillaan vuosittain 15.10. - 15.4. välisen
ajan. Vuositasolla pyritään toteuttamaan kaksi uutta
tekonurmikenttää yhdessä seurojen kanssa, minkä voidaan olettaa
lisäävän mahdollisuuksia jalkapallon harrastamiseen.

* lapsille ja nuorille  x
Jalkapallo on etenkin lasten ja nuorten keskuudessa suosittu
liikuntalaji. Hevosurheilu on suosittu laji etenkin tyttöjen keskuudessa.

* vähän liikkuville



Onko päätöksellä kielteisiä
vaikutuksia
liikuntapaikkatarjontaan tai
liikuntapalveluihin x
* tietyllä alueella
* tietyn lajin kannalta
* lapsille ja nuorille
* vähän liikkuville

Muita päätöksen vaikutuksia
* taloudelliset vaikutukset

Liikuntaviraston arvion mukaan ulosvuokrattujen maa-alueiden
vuokrasubventio tarkoittaa arvoltaan noin 1,5 euron määrärahaa.
Liikuntavirasto vuokraa maan kiinteistövirastolta, vuokraa maan
edelleen ja perii omilta vuokralaisiltaan ainoastaan 50 prosenttia siitä
vuokrasta, jonka liikuntavirasto maksaa kiinteistövirastolle.
Määrärahan voidaan perustellusti katsoa tuottavan itsensä takaisin,
sillä samalla säästyy liikuntaviraston tarve investointiin ja
liikuntaolosuhteen käyttötalouden turvaamiseen. Ulosvuokrauksella
mahdollistetaan monipuolinen liikuntapaikkatarjonta Helsingissä.

Vanhojen päättyvien sopimusten vuokrat monissa tapauksissa
nousevat, kun ne uusitaan. Tällä voi olla mahdollisesti kielteisiä
vaikutuksia verrattuna vuokralaisen aikaisemman sopimuksen
pohjalta tarjoamaan liikuntapalveluun.


