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TARJOUS HONKALUODON VUOKRASOPIMUSNEUVOTTELUJEN POHJAKSI 
 
Kohde  Rnro: 1:970 Honkaluoto 
 
Ehdotuksen taustatiedot 
 

Honkaluoto on Kulosaaren ja Mustikkaan välissä sijaitseva saari/luoto 
johon on kulkuyhteys Mustikkamaalta. Syystä tai toisesta, saaren 
virkistyskäyttö, käyttö yleishyödyllisiin kaupunkilaisia tukeviin vapaa-
ajan palveluihin sekä elinkeinokäyttö on ollut vähäistä. Huolimatta 
nykyisessä vuokrasopimuksessa olevasta maininnasta ”vuokralaisen 
hallinnassa olevaa aluetta ei saa aidata eikä ulkoilijoiden liikkumista 
saarella saa estää”, on sen käyttö äärimmäisen vähäistä ja saari 
mielletään syystä tai toisesta ”suljetuksi”. Nykyinen vuokralainen on 
hallinnut luotoa vuodesta 1997 alkaen. 
 
Kalasataman alueen kehittymisen kautta, Mustikkamaan merkitys 
virkistyskäyttöön on kasvava ja sen käyttöä tulisi aktiivisesti edistää. 
Jotta Honkaluoto mielletään osaksi alueen virkistystoimintaa, on sen 
käyttöä edistettävä aktiivisesti kaupunkilaisille.  

 
Ehdotus saaren tulevasta käytöstä 
 

Toiminnan rajoittaminen yksittäiseen toimijaan ei ole saaren yleisen 
hyödyntämisen kannalta tarkoituksenmukaista. Tästä johtuen saaren 
hyödyntämistä on pyritty ehdotuksessa pohtimaan yli yhdistys, ja 
intressirajojen. Kyseessä on alustava ideointi jota tarkennetaan 
mielellään yhdessä vuokranantajan kanssa.  

 
1. Yleishyödyllinen, alueen yhdistyksiä, järjestöjä, seuroja ja asukkaita palveleva toiminta 

 
Yleishyödyllisen toiminnan tarkoituksena on mahdollistaa saaren käyttö 
paikallisten liikuntaa ja vapaa-aikaan keskittyvien yhteisöjen käyttö. 
Yleishyödyllisen toiminnan painopisteenä on lasten ja nuorten 
aktivointi. Käyttökustannukset tästä toiminnasta pyritään pitämään 
mahdollisimman alhaisina ja kustannusperusteisina jotta tästä ei 
muodostu kynnystä käytölle.  

 
1. A. Lasten ja nuorten harrastustoiminta 

 



Kulosaaressa toimii kaksi meripartiolippukuntaa; Kulosaaren meripartio 
sekä Sjöscoutkåren Sailors. Molemmilla lippukunnilla on rajalliset 
mahdollisuudet varsinaiseen meritoimintaan veneillä ja suurin osa 
kokoontumisista järjestetään epätarkoituksen mukaisissa tiloissa 
kerrostalojen kerhohuoneissa. Yhteensä näillä lippukunnilla on 
aktiivisina jäseninä noin 200 lasta ja nuorta. Saari sopii loistavasti 
partioiden toimintaan. Myös Kalasatamassa toimii partiolippukunta 
”Fisut” ja myös sen liittäminen osaksi hyötykäyttöä tulisi selvittää.  
 
Kulosaaressa sijaitsee kolme päiväkotia, kunnalliset Ruotsin ja 
Suomenkielinen sekä yksityinen Ankkalampi. Päiväkotien toimintaan 
kuuluu erilaiset turvalliset retket. Saaren aktiivinen tarjoaminen 
päiväkotien retkitoimintaan olisi tarkoituksenmukaista. 
 
Kulosaaressa toimii kaksi ala-astetta, yksi ylä-aste ja lukio. Kuten työ-
elämä, on koulukin nykyisin avoin muuhun kuin luokkahuoneissa 
tapahtuvaan työskentelyyn. Honkaluoto tarjoaa tähän erinomaiset 
puitteet. Ehdotuksen laatija pyrkii aktiivisesti edistämään päiväkotien ja 
koulujen osalta Honkaluodon hyödyntämistä 

 
 

1. B. Asukkaiden yhteisöllisyyden lisääminen 
 

Kulosaarelaiset ovat varsin aktiivisia yhteisöllisessä toiminnassa. 
Toiminnalta puuttuu kuitenkin ”koti” jos ei paikallista ravintola 
Kuparilyhtyä lasketa toiminnan keskipisteeksi. Järjestämällä säännöllisiä 
kokoontumisia Honkaluodon loistaviin puitteisiin esimerkiksi 
letunpaiston merkeissä, synnytetään yhteisöllinen paikka ja 
Honkaluodon käytön kynnystä asukkaiden keskuudessa voidaan 
madaltaa. Toiminta voidaan organisoida esimerkiksi Kulosaarelaiset 
Ry:n kautta. Honkaluoto tarjoaa myös perinteisille kaksi kertaa 
vuodessa järjestettäville Kulosaaripäiville vaihtoehtoiset puitteet.  
 

1. C. Latukahvila  
 

Tammi-Maaliskuussa kun kevätaurinko alkaa lämmittää, uskaltautuvat 
alueen asukkaat jäälle Laajasalon, Kulosaaren, Korkeasaaren ja 
Mustikkamaan rajaamalle merialueelle. Honkaluoto soveltuu loistavasti 
perinteisen latukahvilatoimintaan ilahduttamaan ulkoilijoita mikäli 
käyttötarkoitus tämän mahdollistaa. 

 
1. D. Koulut ja päiväkodit 

 
Koulujen opetussuunnitelmat rakentuvat nykyisin osittain 
ilmiöoppimiseen. Honkaluoto soveltuu luokkahuoneen ulkopuolella 
tapahtuvaan oppimiseen erinomaisesti ja kouluja sekä päiväkoteja tulisi 
aktivoida käyttämään puitteita hyödykseen.  



 
1. C. Avantouinti 

 
Avantouinti on suositumpaa kuin koskaan. Kalasataman-Kulosaaren 
alueella ei ole tarkoitukseen soveltuvia paikkoja asukkaiden käytössä. 
Honkaluotoon olisi mahdollisuus rakentaa puitteet asukkaiden 
avantouintiharrastukselle.  

 
1. D. Kalastusmatkailun edistäminen 

 
Nykyinen vuokralainen, Suomalaisen kalastusmatkailun edistämisseura 
on järjestänyt ansiokkaasti kaksi-kolme vuosittaista tapahtumaa 
kalastuksen ympärillä: Kalamaraton, Stadionki sekä Lajikalastuksen SM-
kilpailut. Saari soveltuu hyvin kyseiseen toimintaan ja tapahtumien 
toteutus tulisi varmistaa myös jatkossa. Lisäksi, Kulosaaressa on 
aktiivisia kalastusyhteisöjä joiden toimintaa voisi tukea tarjoamalla 
Honkaluotoa esimerkiksi talviverkkojen säilytys- ja selvityspaikaksi.  

 
1. E. Kulosaaren taidekoulu 

 
Kulosaaressa toimii aktiivisesti taidekoulu. Honkaluoto sopisi 
taidekoulua osittain tukevaan toimintaan.  

 
Yleisesti ottaen Honkaluodolle löytyy lukemattomia yhteisöä palvelevia 
käyttötarkoituksia jotka tulisi aktivoida käyttöön.  

 
1. D. Saaren yleinen käyttö 

 
Kun Honkaluotoon saadaan tapahtumien ja valmiiden yhteisöjen kautta 
laaja-mittaisempaa käyttöä, tulee se tutuksi yleisölle. Tämä 
mahdollistaa luodon aktiivisen, kaikille avoimen käytön myös 
”järjestetyn” toiminnan ulkopuolella.  
 

Yleishyödyllisen toiminnan kustannukset 
 

Yleishyödyllisen toiminnan kustannukset on tarkoitus rajoittaa 
Honkaluodon välittömiin käyttökustannuksiin: Vuokra, sähköt, siivous, 
vakuutukset sekä jätehuolto. Nämä jyvitetään tuntihintoihin ennalta 
laaditun budjetin ja käyttöasteen mukaisesti. Mahdolliset ylitykset 
siirretään budjettikaudelta seuraavan vuoden käyttömaksuihin ja 
vastaavasti säästöt vähennetään tulevista käyttömaksuista. Kyseisistä 
kustannuksista pidetään julkista avointa rekisteriä internetissä 
toiminnan läpinäkyvyyden varmistamiseksi. Yhteisöiltä jotka käyttävät 
Honkaluotoa yleishyödylliseen toimintaan kerätään kattava palaute 
vuosittain toiminnan arvioinnin tueksi. Kyseinen palaute raportoidaan 
sekä vuokranantajalle että julkisesti verkkosivuilla.  
 



Hallinnointikustannukset, sekä vuokranantajan ja museoviraston 
hyväksymät, toimintaa kehittävät perusparannukset ja investoinnit 
rahoitetaan yritysten ja yksityishenkilöiden käytöstä perittävillä 
vuokratuotoilla. Tavoitteena on kehittää pitkäjänteisesti Honkaluodon 
käyttöä.  

 
Yleishyödyllisen toiminnan arviointi ja läpinäkyvyys 
 

Yleishyödyllisen toiminnan laatua ja läpinäkyvyyttä arvioivat 
säännöillisesti kustakin merkittävästä paikallisesta toimijasta 
yhdistysten erikseen valitsemat edustajat. Ajatus kokoonpanosta 
esimerkiksi 

 
Peik Schulman, Kulps ry ja Kulosaaren kenttä Oy (Vuoden 
Kulosaarelainen 2019) 

  Kari Lampen, Kulosaarelaiset ry 
  Sami Laine, Kulosaaren meripartion vanhempainyhdistys 
  Xxx xxxx, Kulosaaren taidekoulu 
  Xxxx xxxx,  
 
Vuokralaisesta Mingilla Oy on keskittynyt hallinnointiin ja tapahtumatoimintaan. Yritys 

luo puitteita tapahtumille ja aktiviteeteille. Yrityksen omistuksessa on 
esimerkiksi Helsinki Design Week:ille 2017 alun perin rakennettu Tikku-
Talo (www.casagrandelaboratory.fi) joka on edustanut Suomea myös v. 
2018 Brysselin joulutorilla Kainuun maakunnan rakennuksena. Tällä 
hetkellä Tikku-Talo on aktiivisessa tapahtumakäytössä Woltti Group:in 
kautta joka toimii mm. Helsinki Marketingin sopimuskumppanina. 
Tikku-Talon lisäksi, yritys omistaa ja vuokraa tapahtumasaunaa jota on 
hyödynnetty mm. Trump-Putin mediakeskuksen yhteydessä Finlandia-
talolla erityisen suurella menestyksellä. 

 
  Yritys on vakavarainen ja pystyy suoriutumaan vuokrasopimuksen ja 

saaren ylläpidon velvoitteista.  
 
Vuokraehdot, vuokra sekä vuokra-aika 
 

Koska Honkaluoto on Kaupungin omistama ja sen hyödyntämisessä 
tulee huomioida kaupunkilaisten laaja-alainen hyöty, vuokralainen 
keskustelee ja tarkentaa mielellään saaren käyttötarkoitusta ja on 
valmis sopimaan sen tarkemmista puitteista neuvottelujen pohjalta 
kirjallisesti. Tärkeintä on saada Honkaluoto sellaiseen käyttöön kuin 
yhteinen omaisuus on tarkoitettu. 
 
Lähtökohtaisesti vuokralainen ei näe nykyisessä vuokrasopimuksessa 
olevissa ehdoissa yhtään kohtaa joihin ei voisi vuokranantajan näin 
halutessa sitoutua.  
 



Koska vuokralainen olisi uusi, on normaalia lyhyempi ensimmäinen 
sopimuskausi hyväksyttävissä jotta kaupunki saa varmuuden toiminnan 
laadukkuudesta. Mikäli tähän päädytään, olisi tarkoituksenmukaista 
kirjata sopimukseen optio jonka perusteella sopimusta voidaan ehtojen 
täyttyessä jatkaa. Tämä antaisi mahdollisuuden alusta alkaen 
pitkäjänteiseen kehittämiseen.  
 
Vuokrahinta voidaan määritellä neuvottelujen pohjalta mutta 
vuokralainen on valmis maksamaan selkeästi korkeamman hinnan kuin 
nykyisessä vuokrasopimuksessa on mainittu.  
 
Toivon että otatte tämän alustavan ehdotuksen huomioon 
käynnistäessänne pohdinnan tulevasta vuokrasopimuksesta ja haluaisin 
keskustella sopimuksen ehdoista asettamienne vuokrakriteerien 
puitteissa mahdollisimman pian.  
 
 
 
Jussi Tapio 
Toimitusjohtaja, Mingilla Oy 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


