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Liikuntalautakunnan lausunto kiinteistölautakunnalle Staran ja lii-
kuntaviraston Vuosaaren tukikohdan tarveselvityksestä ja hanke-
suunnitelmasta

HEL 2015-010847 T 10 06 00

Lausuntoehdotus

Liikuntalautakunta antaa seuraavan lausunnon kiinteistölautakunnalle 
Staran ja liikuntaviraston Vuosaaren tukikohdan 16.12.2015 päivätystä, 
liitteenä olevasta tarveselvityksestä/hankesuunnitelmasta: 

Liikuntalautakunta puoltaa hanketta. Lisäksi lautakunta esittää kaupun-
ginhallitukselle, että vuosittainen 206 724 euron käyttömenojen lisäys 
huomioidaan liikuntaviraston vuoden 2018 talousarviossa, jolloin hank-
keen on arvioitu valmistuvan.

Liikuntaviraston nykyinen tukikohta on sijainnut Roihupellossa yli 20 
vuotta. Tukikohta on ulkoliikuntapalveluiden vastuulla, mutta tukikohta 
palvelee liikuntaviraston kaikkia osastoja. Tukikohdan siirrosta on kes-
kustelu aikaisemminkin, mm. muutama vuosi sitten kaupunki neuvotteli 
Metso Oyj:n kanssa mahdollisesta tontista Helsinkiin ja silloin Roihupel-
to oli yksi vaihtoehto.

Vuosaaren rakennettava tukikohta korvaa liikuntaviraston tilat Roihu-
pellossa. Nykyiset rakennukset puretaan kun tontille rakennetaan uudet 
tilat Stadin ammattiopiston tekniikan ja liikenteen alan koulutukselle. 
Opetuslautakunta on hyväksynyt Roihupellon kampuksen toiminnalli-
sen tarveselvityksen 28.11.2014. Kampukseen kaavaillaan opetusta 
noin 2 000 oppilaalle. 

Liikuntavirasto on ollut aktiivisesti mukana selvittämässä useita eri 
vaihtoehtoja korvaaviksi tiloiksi yhdessä Staran ja kiinteistöviraston 
tonttiosaston kanssa. Liikuntavirasto on ilmoittanut heti hankkeen al-
kaessa, että korvaavien tilojen ei tarvitse olla uusia kunhan ne soveltu-
vat viraston toimintaan. Useiden vaihtoehtojen seulonnan tuloksena jo 
valmiiksi rakennettua korvaavaa tilaa ei löytynyt. 

Liikuntavirasto vastaa itse kiinteistöjensä perusparannuksista ja kun-
nossapidosta, jolloin virasto tarvitsee tilat omille tukitoiminnoille. Tuki-
toimiin, jotka sijoittuvat Roihupeltoon kuuluu puu- ja metalliverstas sekä 
konekorjaus ja logistiikka. Nykyiset tilat ovat epäkäytännölliset ja pienet 
sekä turvamääräysten osalta puutteelliset. Uusin tiloihin siirryttäessä 
kone- ja laitekantaa ei kasvateta kuin yhdellä toiminnalle tarpeellisella 
nelipistenosturilla.
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Vuosaaren uuden tukikohdan tiloihin saadaan kalusto sijoitettua toimi-
vammin ja tehokkaammin kun tilat on suunniteltu viraston tukitoiminnal-
le. Nykyisin pääosin ulkona säilytettäviä hydraulisia koneita ja -laitteita 
saadaan sijoitettua säältä suojaan, joka lisää kyseiden laitteiden käyt-
töikää. 

Siirto Vuosaaren tukikohtaan yhdessä Staran kanssa on kannatetta-
vaa, koska silloin saadaan tukikohdan koneet ja kalusto tehokkaammin 
molempien toimijoiden käyttöön. Kalustohankinnoissa voidaan miettiä 
yhteishankintoja, joilla saadaan kustannussäästöä. 

Liikuntavirastolla on nykyisessä Roihupellon tukikohdassa tiloja yhteen-
sä 1 529 m², joista 1 192 m² on vuokrattu kiinteistövirastolta. Tämän li-
säksi liikuntavirasto on itse rakentanut kiinteistövirastolta vuokratulle 3 
000 m² tontille 337 m²:n traktori- ja koneenkorjaushallin. 

Uudessa tukikohdassa on varattu tiloja yhteensä 1 982 m². Neliömää-
rän kasvu johtuu lakisääteisistä eri työlaitteille määrätyistä turvamää-
räyksistä sekä toiminnalle välttämättömästä nelipistenosturin hankin-
nasta. 

Liikuntaviraston investointiohjelmassa ei ole varauduttu hankkeen ra-
hoittamiseen virastolle osoitettujen tilojen osalta. Hankkeelle on varattu 
määrärahat kaupungin talousarvioissa kohdassa "Talonrakennushank-
keiden rakentamisohjelma vuosiksi 2016-2025",  (kohta 8 02 01 04 
Muut tilakeskuksen uudishankkeet). 

Liikuntavirasto varautuu toiminnan väistötilakustannuksien kattami-
seen, jotka ovat arvioilta noin 50 000 euroa sekä toiminnan käynnistä-
miskustannuksien kattamiseen jotka ovat arvioilta noin 100 000 euroa. 
Muutos käyttömenoihin on vuositasolla 206 724 euroa, joka koostuu si-
säisen vuokran korotuksesta. Lautakunta esittää kaupunginhallituksel-
le, että vuosittainen 206 724 euron käyttömenojen lisäys huomioidaan 
liikuntaviraston vuoden 2018 talousarviossa, jolloin hankkeen on arvioi-
tu valmistuvan.

Liikuntalautakunta päättää hyväksyä Staran ja liikuntaviraston Vuosaa-
ren tukikohdan tarveselvityksen ja hankesuunnitelman ja puoltaa omal-
ta osaltaan hankkeen toteutumista. 

Esittelijä
osastopäällikkö
Stefan Fröberg
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1 Vuosaaren tukikohdan hankesuunnitelma, päivätty 16.12.2015
2 Liite, Talonrakennushankkeiden rakentamisohjelma vuosiksi 2016 - 

2025
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