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§ 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.

Selostus

Liikunta- ja nuorisolautakunta oli kutsuttu koolle puheenjohtajan
allekirjoittamalla 9.12.2020 päivätyllä jäsenille toimitetulla kokouskutsulla.

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

Liikunta- ja nuorisolautakunta

§ 52

§ 52

Pöytäkirjan tarkastajan valinta
Päätös

Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Kari Paunonen.
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Liikunta- ja nuorisolautakunta 15.12.2020 § 53
§ 53

Liikunta- ja nuorisolautakunnan lausunto Espoonlahden uimahallin
peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelmasta
Valmistelijat / lisätiedot:
Peltonen Kaisa Karoliina
Ikävalko Jarmo
etunimi.sukunimi@espoo.fi
etunimi.k.sukunimi@espoo.fi (Kaisa Peltonen)
Vaihde 09 816 21
Päätösehdotus

Liikunta- ja nuorisopalvelujen johtaja Merra Martti
Liikunta- ja nuorisolautakunta antaa seuraavan lausunnon 2.12.2020
päivätystä Espoonlahden uimahallin peruskorjauksen ja laajennuksen
hankesuunnitelmasta:
Espoonlahden uimahallin peruskorjaus ja laajennus esitetään
toteutettavaksi vaihtoehdon V1b mukaisena.

Käsittely
Puheenjohtaja teki Kallungin, Özdemirin ja Hovin kannattamana seuraavan
vastaesityksen:
”Espoonlahden uimahallin peruskorjaus ja laajennus esitetään
toteutettavaksi vaihtoehdon V2 mukaisena.
Liikunta- ja nuorisolautakunta edellyttää, että hankesuunnittelua lähdetään
jatkamaan vaihtoehdon V2 pohjalta. Espoonlahden kaupunkikeskuksen on
väestöennusteissa arvioitu olevan tulevaisuudessa väestömäärältään
Espoon suurin kaupunkikeskus. Laajennus tulee toteuttaa V2 mallin
mukaisesti peruskorjauksen yhteydessä, jotta kasvavan
kaupunkikeskuksen tarpeisiin voidaan vastata ja jotta se olisi
kustannustehokasta pitkällä aikavälillä. Uintiurheilukeskuksessa tarvitaan
kansainväliset mitat täyttävä hyppyallas, jossa on kaikki kilpailujen
vaatimat ponnahduslaudat ja kerrokset. Riittävän suurikokoisena se sopii
niin uimahyppyjen, taitouinnin, uppopallon kuin tavalliseenkin
kuntalaiskäyttöön. Nykyaikaiseen uimahalliin kuuluvat myös monitoimi-/
kuntoutusallas, pienten lasten kahluuallas sekä kylmävesiallas, jotka
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soveltuvat kaikkien käyttöön. Peruskorjaus ja laajennus tulee toteuttaa
mahdollisuuksien mukaan vaiheittain siten, että koko uimahallia ei suljeta.”
Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko puheenjohtajan
vastaesitys hyväksyä. Koska vastaesitystä ei vastustettu, puheenjohtaja
totesi sen tulleen yksimielisesti hyväksytyksi.
Päätös
Liikunta- ja nuorisolautakunta antoi seuraavan lausunnon 2.12.2020
päivätystä Espoonlahden uimahallin peruskorjauksen ja laajennuksen
hankesuunnitelmasta:
Espoonlahden uimahallin peruskorjaus ja laajennus esitetään toteutettavaksi vaihtoehdon V2 mukaisena.
Liikunta- ja nuorisolautakunta edellyttää, että hankesuunnittelua lähdetään
jatkamaan vaihtoehdon V2 pohjalta. Espoonlahden kaupunkikeskuksen on
väestöennusteissa arvioitu olevan tulevaisuudessa väestömäärältään Espoon suurin kaupunkikeskus. Laajennus tulee toteuttaa V2 mallin
mukaisesti peruskorjauksen yhteydessä, jotta kasvavan
kaupunkikeskuksen tarpeisiin voidaan vastata ja jotta se olisi
kustannustehokasta pitkällä aikavälillä. Uin-tiurheilukeskuksessa tarvitaan
kansainväliset mitat täyttävä hyppyallas, jos-sa on kaikki kilpailujen
vaatimat ponnahduslaudat ja kerrokset. Riittävän suurikokoisena se sopii
niin uimahyppyjen, taitouinnin, uppopallon kuin ta-valliseenkin
kuntalaiskäyttöön. Nykyaikaiseen uimahalliin kuuluvat myös monitoimi-/
kuntoutusallas, pienten lasten kahluuallas sekä kylmävesiallas, jotka
soveltuvat kaikkien käyttöön. Peruskorjaus ja laajennus tulee toteuttaa
mahdollisuuksien mukaan vaiheittain siten, että koko uimahallia ei suljeta.

Selostus
Tilapalvelut -liikelaitos on pyytänyt liikunta- ja nuorisolautakunnan lausuntoa
Espoonlahden uimahallin peruskorjauksen ja laajennuksen 2.12.2020
päivätystä hankesuunnitelmasta. Hankesuunnitelman laadintaan ovat
osallistuneet tilakeskuksen lisäksi sivistystoimesta liikunta- ja
nuorisopalveluiden sekä tilat ja alueet - yksikön edustajat.
Liikunta- ja nuorisolautakunta hyväksyi kokouksessaan 24.11.2020
Espoonlahden uimahallin peruskorjauksen ja laajennuksen tarveselvityksen
muutoksen alla olevan mukaisesti:
”Liikunta- ja nuorisolautakunta ei hyväksy laadittua tarveselvityksen muutosta
vaan esittää vastaesityksenä tehtäväksi laajennuksen (V2).

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

Liikunta- ja nuorisolautakunta

§ 53

8/17
15.12.2020

Liikunta- ja nuorisolautakunta esittää, että Espoonlahden uimahallin
peruskorjauksen yhteydessä toteutetaan myös laajennusosan, sisältäen mm.
hyppy-, monitoimi- ja ulkoaltaan (V2).
Espoonlahden kaupunkikeskuksen on väestöennusteissa arvioitu olevan
tulevaisuudessa väestömäärältään Espoon suurin kaupunkikeskus.
Laajennus tulee toteuttaa V2 mallin mukaisesti, jotta kasvavan
kaupunkikeskuksen tarpeisiin voidaan vastata. Uintiurheilukeskuksessa
tarvitaan kansainväliset mitat täyttävä hyppyallas, jossa on kaikki kilpailujen
vaatimat ponnahduslaudat ja kerrokset. Riittävän suurikokoisena se sopii niin
uimahyppyjen, taitouinnin, uppopallon kuin tavalliseen kuntalaiskäyttöön.
Nykyaikaiseen uimahalliin kuuluvat myös monitoimi-/ kuntoutusallas, pienten
lasten kahluuallas sekä kylmävesiallas, jotka soveltuvat kaikkien käyttöön.
Peruskorjaus ja laajennus tulee toteuttaa mahdollisuuksien mukaan
vaiheittain siten, että koko uimahallia ei suljeta.”
Päätösehdotuksena oli peruskorjaus ja vaihtoehdon V1b (hankeselvitys)
mukainen laajennus.

YHTEENVETO HANKESUUNNITELMASTA
Vuonna 1983 valmistunut Espoonlahden uimahalli sijaitsee Espoonlahden
urheilupuistossa. Uimahallin on suunnitellut arkkitehti Osmo Sipari, joka
kuuluu sodanjälkeisen sukupolven arvostettuihin edustajiin. Uimahallista on
laadittu erillinen rakennushistoriallinen selvitys.
Alueella on käynnissä asemakaavamuutos, jonka lähtökohtana on YUkorttelissa 34206 sijaitsevan tontin 5 (49-34-206-5) rakennusoikeuden nosto
8 000 kem², rakennusalueen rajojen siirtäminen ja tontin alan laajentaminen
sekä mahdollistaa 5. kerroksisen pysäköintilaitoksen rakentaminen YU-tontin
5 luoteispuolella sijaitsevalle LPA- tontille 6. Lähtökohtana on, että
kaavamuutos olisi lainvoimainen vuoden 2021 alussa.
Uimahallirakennukselle on tehty kuntotutkimuksia, joissa on selvitetty
rakenteiden kuntoa. Kantaville rakenteille on tehty käyttöikätarkastelu ja
rakenteille on laadittu turvallisuusselvitys. Rakennus on huonossa kunnossa.
Kantavat runkorakenteet voidaan pääosin säilyttää, mutta melkein kaikki
täydentävät rakenneosat joudutaan uusimaan. Rakennuksen suurten
korjaustarpeiden vuoksi uudisrakennusvaihtoehto olisi elinkaaritarkastelussa
edullisempi ratkaisu.
Hankesuunnitelmassa esitellään esisuunnitelman/hankeselvityksen mukaiset
kolme vaihtoehtoa. Nämä vastaavat tarveselvityksen yhteydessä esiteltyjä
vaihtoehtoja:
 V1a Peruskorjauksessa nykyiseen isoon allastilaan sovitetaan
nykyaikainen 10 -ratainen allas, joka voidaan toteuttaa teräsaltaana.
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Nostettavilla pohja- ja väliseinäratkaisuilla taataan altaan monipuoliset
käyttömahdollisuudet. Samassa yhteydessä katsomon kapasiteettia
lisätään. Nykyiset tilaussaunat korvataan erityisryhmille tarkoitetuilla
puku- ja pesutiloilla. Kaikki tilat ovat esteettömiä.
V1b Pienemmässä laajennuksessa peruskorjauksen lisäksi
rakennetaan monitoimi-/kuntoutusallas.
V2 Suuremmassa laajennuksessa rakennetaan monitoimialtaan
lisäksi lasten ulkoallas ulkoalueineen, vauva-allas, kylmäallas sekä
kansainväliset mitat täyttävä hyppyallas, jossa on kaikki kilpailujen
vaatimat ponnahduslaudat ja kerrokset. Lisäksi liikuntasali- ja
pukutiloja laajennetaan.

Espoon kaupungin Tilakeskus-liikelaitoksen suunnittelunohjaus- ja
rakennuttamispalvelut vastaa hankkeen kokonaissuunnittelusta ja
toteutuksesta.

HANKKEEN LAAJUUS- JA KUSTANNUSTIEDOT
V1a
V1b
V2

Tavoitehinta
22,0 M€
23,9 M€
35,4 M€

Bruttoala
7 228 brm²
7 859 brm²
10 834 brm²

Toimitilavuokra
2,37 M€ / vuosi
2,57 M€ / vuosi
3,48 M€ / vuosi

Vuoden 2020 talousarviossa ja taloussuunnitelmassa on esitetty
Espoonlahden uimahallin peruskorjaukseen 25,2 M€. Kaupunginjohtajan
ehdotuksessa 2.11.2020 hankkeelle on esitetty 23,99 M€.
HANKKEEN TAVOITEAIKATAULU
Alustava aikataulu:
 Suunnittelun valmistelu 2/2021–3/2021
 Suunnittelu 4/2021-6/2022
 Rakentamisen valmistelu 7/2022–10/2022
 Rakentaminen 11/2022 - 9/ 2024
 Vastaanotto 9/2024
 Käyttöönotto 10/2024-1/2025
LAUSUNNON PERUSTELUT
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Liikuntapalvelut näkee laajimman vaihtoehdon V2 tarpeellisena. Kaupungin
investointiohjelmaan varattujen määrärahojen vuoksi ja taloudellisesta
tilanteesta johtuen päätösehdotuksena on kuitenkin vaihtoehto V1b sisältäen
peruskorjauksen, sisätilojen muutostöitä ja laajennuksena monitoimialtaan.
Investointiohjelman mukaiset määrärahat riittävät vaihtoehtoon 1b.
Taloudellisesti kestävä Espoo - talouden sopeuttamisohjelman perusteella ei
voida lisätä kustannuksia.

Päätöshistoria

Liitteet
1 Espoonlahden uimahallin peruskorjaus ja laajennus hankesuunnitelma 021220
Jakelu
Kimmo Martinsen
Sirpa Lithovius
Maija Lehtinen
Reijo Yrjölä
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Liikunta- ja nuorisolautakunta 15.12.2020 § 54
§ 54

Nuorisopalvelujen aluejärjestöavustus 31.10.2020
Valmistelijat / lisätiedot:
Savilahti Hanna
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 043 8255 240
Päätösehdotus

Liikunta- ja nuorisopalvelujen johtaja Merra Martti
Liikunta- ja nuorisolautakunta päättää
1
että liikunta- ja nuorisopalveluiden vuoden 2021 avustusmäärärahoista
jaetaan aluejärjestöavustuksiin 265 000 euroa.
2
myöntää aluejärjestöavustusta seitsemälle espoolaiselle
aluenuorisojärjestölle liitteen mukaisesti. Avustusta myönnetään yhteensä
265 000 euroa, josta 3 000 euroa on erityiskohdeavustusta.
3
että erityiskohdeavustusta myönnettäessä aluenuorisojärjestön on
pystyttävä antamaan selvitys toteutuneesta tapahtumasta
toimintakertomuksessaan ja tilinpäätöksessään osoittamaan tämän
kohteen kustannukset. Erityiskohdeavustusta saavan aluenuorisojärjestön
paikallisyhdistykset eivät voi hakea kohdeavustusta saman kohteen
järjestämiskuluihin tai toimintoihin, mihin aluenuorisojärjestö on jo saanut
tukea.
Liikunta- ja nuorisolautakunta edellyttää, että aluenuorisojärjestöt toimivat
voimassa olevan avustusohjeen mukaisesti. Vuosittainen avustus
maksetaan tammikuun loppuun mennessä

Käsittely
Puheenjohtaja poistui esteellisinä hallintolain 28 §:n 5 kohdan perusteella.
Puheenjohtajan estyneenä ollessa asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan
(§ 54) puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Ekim Özdemir.
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Päätös
Liikunta- ja nuorisolautakunta
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Selostus
Nuorisolautakunnan 1.1.2015 voimaan tulleen avustusohjeen mukaan
lautakunta päättää vuosittain joulukuussa aluejärjestöavustuksesta
espoolaisille aluenuorisojärjestöille.
Aluenuorisojärjestöjen rooli on ensisijaisesti koordinoida ja tukea
alaistensa perusyhdistysten, osastojen, jaostojen tai nuorten
toimintaryhmien toimintaa ja järjestön toiminnan luonne edellyttää
organisoimista. Tukemalla espoolaisten aluenuorisojärjestöjen toimintaa
lautakunta vahvistaa järjestäytyneen vapaaehtoisen nuorisotoiminnan
pitkäjänteisyyttä, sekä nuorisotoiminnan kehittymistä laadullisesti ja
määrällisesti.
Liikunta- ja nuorisopalvelut tukee seitsemää espoolaista
aluenuorisojärjestöä: Esbobygdens Ungdomsförbund rf, Espoon Nuoret
Kotkat Aluejärjestö ry, Espoon Nuoret Ympäristönsuojelijat ry, Espoon
Partiotuki ry (EPT), Kansallinen Lastenliitto - Espoon Aluejärjestö ry,
Suomen Demokratian Pioneeriliiton Espoon Aluejärjestö ry ja Espoon 4H.
Järjestöjen kanssa pidetään joka 2. vuosi arviointi- ja kehittämisneuvottelut
järjestöjen toiminnasta ja taloudesta. Aluenuorisojärjestöjen toiminta on
monipuolinen, laadullinen ja kattavasti eri puolella Espoota. Järjestöt
toimivat hyvin eri tavalla ja eri toimintamuodoin, näin espoolaisille lapsille ja
nuorille taataan monipuolinen harrastus- ja vapaa-ajan toiminta molemmilla
kotimaisilla kielillä.
Nuoret liikkuvat yli kaupunkirajojen pääkaupunkiseudulla, mikä myös näkyy
järjestötoiminnassa siten, että moni järjestö toimii yhteistyössä
pääkaupunkiseudun sisarjärjestöjen, piirin tai liiton kanssa. Järjestöjen
toiminnan monipuolisuus näkyy myös siinä, että jotkut järjestöt hakevat
avustuksia muilta lautakunnilta Espoossa. Yhteistyön merkitys on tärkeää
monipuolisen ja laadukkaan toiminnan järjestämisen kannalta. Liikunta- ja
nuorisolautakunta painottaa kuitenkin järjestötoiminnan espoolaisuutta ja
tuen kohdentumista espoolaisten lasten ja nuorten aktiivisen
kansalaisuuden edistämiseen.
Valmistelun lähtökohtana on ollut järjestöjen toimintasuunnitelman ja
talousarvion mukainen toiminta vuodelle 2021. Toiminnan tulee tukea
nuorten alle 29 -vuotiaiden espoolaisten aktiivista kansalaisuutta,
sosiaalista vahvistamista ja itsenäisyyden tukemista, huomioon ottaen
avustusohjeen asettamaa pääpainoa 7-20 -vuotiaiden nuorten
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toiminnallisuuteen. Valmistelussa on myös huomioitu järjestöjen
taloudellinen tilanne ja avustuksen tarve.
Lisäksi valmistelussa on huomioitu Espoon kaupunginvaltuuston
hyväksymä Espoo-tarina, poikkihallinnolliset kehitysohjelmat ja
sivistystoimen valtuustokauden tavoitteet.

Päätöshistoria

Liitteet
2 Aluejärjestöavustus päätös v 2021
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§ 55

Viranhaltijoiden päätökset
Päätösehdotus

Liikunta- ja nuorisopalvelujen johtaja Martti Merra
Liikunta- ja nuorisolautakunta ei käytä kuntalain 92 §:n mukaista ottooikeuttaan seuraaviin päätöksiin:
Liikunta- ja nuorisopalvelujen johtaja
Yleiset asiat
30.11.2020 § 37
Koulutusavustus 2020
25.11.2020 § 40
Urheilijastipendit 2020
Nuorisopalvelupäällikkö
Yleiset asiat
07.12.2020 § 9
Aiesopimus yhteistyöstä hankkeessa Nuorten osallisuuden kehittäminen
Lippulaivassa

Päätös
Liikunta- ja nuorisolautakunta
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 51, § 52, § 53, § 55
Muutoksenhakukielto
Edellä mainitusta päätöksestä, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa
kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 54
Oikaisuvaatimusohje
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea
muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi
vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen
- kuntien yhteisen toimielimen päätöksestä sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimusaika viranhaltijalain 37 §:ssä tarkoitettua irtisanomista koskevasta päätöksestä alkaa
kuitenkin kulua vasta 40 §:n 1 momentissa säädetyn irtisanomisajan päättymisestä. Sama koskee
valitusaikaa silloin, kun 37 §:ssä tarkoitetun irtisanomista koskevan päätöksen on tehnyt valtuusto tai
kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitettu kuntayhtymän toimielin.
Oikaisuvaatimus on toimitettava kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon
aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua
kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun
pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Päätöksen julkaisupäivän voi varmistaa päätöksen
valmistelijalta.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa
oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Liikunta- ja nuorisolautakunta
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Oikaisuvaatimuksen toimittaminen
Käyntiosoite:
Virka-aika:
Postiosoite:
Sähköposti:
Telekopio:
Vaihde:

Siltakatu 11, Kauppakeskus Entresse, kolmas kerros
ma-pe 8.00 - 15.45
Espoon kirjaamo, PL 1
02070 ESPOON KAUPUNKI
kirjaamo@espoo.fi
+358-(0)9-816 22495
+358-(0)9-81621

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta
muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään
ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

