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Asukas- tai muiden paikallistoimijoiden perustamat (ja usein hallinnoimat) asukastilat  
on merkitty taulukkoon vihreällä värillä. 
 
Kaavoitusmääräysten mahdollistamat (ja usein pysäköintiyhtiöiden hallinnoimat) yhteiskerhotilat  
on merkitty taulukkoon punaisella värillä. 
 
Kaupungin hallintokuntien perustamat (ja hallinnoimat) asukastilat 
on merkitty taulukkoon sinisellä värillä. 
 
Muut tilat on merkitty taulukkoon mustalla värillä. 
 
 Miten tila on avoinna? Mikä on arvio tilan viikoittaisesta tai 

vuosittaisesta kävijämäärästä? 

Asukastila Fokka 
(Vuosaari/           
Meri-Rastila) 

Tila on kaikille avoinna ma, ti ja ke klo 14-
19, to klo 10-15 ja su klo 12-17. Opetus- ja 
harrasteryhmät tämän ulkopuolella 

Viikoittain (50-)90, vuosittain 3000-3300. 

Asukastalo Renki 
(Malminkartano) 

Ma-to klo 9.00-14.00 ja pe klo 9.00-13.00, 
kun emäntä on paikalla. Iltaisin erilaisia 
ryhmiä ja kokouksia, viikonloppuisin 
tilaisuuksia sopimuksen mukaan. 

Vuotuinen kävijämäärä v. 2011 oli 7000 
henkilöä. 

Herttoniemenrannan 
Asukastalo Ankkuri 
(Herttoniemi) 

Arkisin klo 9-13, kuukauden ensimmäinen 
la klo 10-15 ja kuukauden kolmas ma-ilta 
klo 17.30-19.30. 

Asukastalon kävijöitä vuodessa n. 6000. 

Hertsikan asukastila 
(Herttoniemi) 

Minimissään joka päivä 4 tuntia. Ei vielä tiedossa. 

Jakomäen lähiötupa 
(Jakomäki) 

Kerhojen toimiessa (9-14 välillä) ja 
sopimuksen mukaan. 

Omia käyttäjiä on noin 1200 vuodessa. 

Kumppanuustalo 
Horisontti 
(Malminkartano) 

Kahvila on auki ma-pe kello 8.30-14.30 ja 
muu talo on auki ma-pe kello 10.00-18.00 
+ iltakurssit n. kello 21.00 asti ja la-su 
kello 10-15 + kurssitoiminta. 

Viikoittainen kävijämäärä on noin 1700 
henkilöä ja vuosittainen n. 91 800. 

Kumpulan Kylätila 
(Kumpula) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kylätilaa ei pidetä avoinna 
"olohuonekäyttöön", vaan kaikki aika on 
varattu erilaisille kerhoille ja ryhmille. 
Tapahtumat ovat aina kaikille avoimia ja 
pääsymaksuttomia. 

Viikoittaisten kerhojen ja harrasteryhmien 
osallistujamäärä on reilu 370 vakituista 
kävijää viikossa. Vuosittain yli 18 000 
kävijää kaikki kävijämäärät huomioiden. 

Käpylän Klubi  
(Käpylä) 

Ma erityiskäytössä, mm. kokouksiin, ti-pe 
klo 9-21, la klo 15-21. Su varattavissa 
mm. aluetapahtumiin. 

N. 1000 ihmistä viikossa, vuodessa 45 
000. 

Maunulan Mediapaja 
(Maunula) 

Normaalisti arkisin 10-14. Lisäksi ryhmät 
käyttävät tilaa muulloin vastaten itse tilan 
avaamisesta, valvonnasta ja 
lukitsemisesta. 

N. 400-600 kävijää kuukaudessa, n. 5000 
vuodessa. Parhaimmillaan (2009) tiloissa 
1300 kävijää kuukaudessa ja 10 600 
käyntiä vuodessa. 

Wanha Posti 
(Kontula) 

Tila on pääsääntöisesti varattavissa. 
Välillä eri tapahtumien yhteydessä avoin 
kaikille. 

Vuonna 2011 yhteensä  
13 000 kävijää. Kontulatalon 
kokonaiskävijämäärä oli n. 175 000. 

Asukastalo Kulkuri 
(Vuosaari/ 
Rastilankallio) 

Pidetään avoinna pyydettäessä ja 
vuokralaisilla on omat avaimet. 

Viikossa noin 150 kävijää. 
Viikonloppuisin juhlissa on osallistujia n. 
30-50. 



Gabro-talo 
(Vuosaari/Kallahti) 

Vuosikäyttäjillä omat avaimet. 
Kertavuokralaiset saavat avaimen 
käyttöpäivänä sopimuksen mukaan ja 
maksukuittia vastaan. 

Viikoittain n. 40 kävijää 

Kerhotalo Saseka 
(Vuosaari/Kallahti) 

Eri toimijoiden aukioloaikojen mukaan 
sovitusti.  

Viikoittain käyttäjiä on n. 600 

Kivenkolo 
Kivimottis  
Nalli  
(Kivikko) 

Nalli: klo 17-22, viikonloput asukasjuhlia 
varten klo 7-21 
Kivimottis/moottorihalli:  
ti,ke,to  iltakäyttö 18-21 ja la klo 13-16. 
Kivimottis/liikuntasali:  
klo 15- arkisin la ja su 9-22. 
Kivenkolo/käsityöpaja:  
ma ti ke klo 10-15 tai muuten tarpeen 
mukaan. 
Kivenkolo/sali: ma,ke,to ja pe 16-21, ti 
taloyhtiöt, viikonloput asukasjuhlia varten. 

Viime vuonna kaikissa taloissa kävijöitä 
yhteensä 19 793. 

Kulttuuri- ja 
asukastalo 
Kääntöpaikka 
(Arabianranta) 

Toimintaa on aamusta iltaan, avoimet ovet 
(toimisto avoinna): ma ja ke klo 10-18. 

Kävijöitä on aktiivikaudella n. 600 
henkilöä/vko. 

Kyläpaja (Pikku 
Huopalahti) 

Arkisin 10-17, ke 10-19 Vuosikävijämäärä n. 2200 

Pikku Huopalahden 
Asukastalo eli 
Vanha Tapanilan 
Asema 
(Pikku Huopalahti) 

Ma ja to klo 15-19 sekä ti, ke ja pe klo 9-
16. 

Karkea arvio viikkotasolla ma-pe 20-30 
kävijää, jos ei isompia tapahtumia tai 
mukaan lueta iltavarauksia. 

Ruoholahden 
kanavakeskus 
(Ruoholahti) 

Klo 8-22. Muutamia kymmeniä viikoittain 

Viikin asukastalot 
(Viikki) 

Kaari ja Lava ovat käytettävissä klo 7-24, 
muut talot klo 7-23. 

Viikoittain 
Kaari: 200-250  
Kiila: 20-30 
Kunto: 400-500 
Lava: 100-150 (+ eskariryhmä päivittäin n. 
30 henkeä). 
Motti: 15-60 (riippuu vuodenajasta) 
Kesä-heinäkuussa talot ovat osittain 
tyhjillään. 

Asukastila Hopeala 
(Pohjois-Haaga) 

Arkisin klo 9 -15, sovittaessa 
myöhempäänkin. 

Arviolta 100-200 kävijää viikossa. 

Asukastalo Mylläri 
(Myllypuro) 

Asukastalon tilat ovat avoinna 
mediakirjaston aukioloaikojen mukaan 
ma-to klo 9 - 20, pe klo 9 - 16 ja la klo 10 - 
16. Asukastalon tilat ovat sosiaaliviraston 
aluetyön yksikön kanssa tehtävän 
vuokrasopimuksen mukaan käytettävissä 
joka päivä klo 22.00 asti. Ilta- ja 
viikonloppukäyttäjille annetaan avain. 

350 - 500 kävijää/ vkko. 

Asukastalo 
Saunabaari 
(Maunula) 

Sosiaalivirasto/Aluetyön yksikkö järjestää 
toimintaa arkisin klo 9-15. Muuna aikana 
käyttäjillä on avain. 

Vuonna 2011 viikkotasolla n. 670 henkilöä. 

Kontulan 
lähiöasema 
(Kontula) 

Ma-to klo 9-15, pe 9-14.30 (vain 
nettitupa). Iltaisin ja v-loppuisin varataan 
ryhmille ja yhdistyksille. 

300/viikko. 

Kumppanuustalo 
Hanna  
(Alppila) 

Kaikille avointa toimintaa on ma-to klo 10-
15 ja pe klo 10-14. Kerran kuussa myös 
ilta-aukiolo jolloin asukastoiminnan 
yleiskokous klo 17-20 ja uudet järjestöt 

Käyntimääriä vuositasolla n. 25 000-30 
000. Kävijöitä viikkotasolla noin vaihdellen 
300-600. riippuen toiminnoista ja 
tapahtumista. Lisääntymään päin tuntuu 



voivat tulla esittäytymään. Kaikille 
avoimen asukastoiminnan lisäksi talossa 
toimii myös ns. suljettuja erityisryhmiä 
mutta ne eivät vie tilaa kaikille avoimelta 
toiminnalta ja ajalta. 

jälleen olevan. 
 
 

Malmin 
toimintakeskus 
(Malmi) 

Kahvila ma klo 9-13, ti-ke klo 9-15, to klo 
9-13. Tiloja voi varata toimintaan arkisin 
klo 8-21. 

Viikoittain syys-toukokuun aikana 
keskimäärin 700-800 käyntiä. 
Kesäviikkoina n. 300 asiakaskäyntiä. 
Vuosittain noin 32 000. 

Oulunkylän 
seurahuone 
(Oulunkylä) 

Asukastalon tilat varattavissa klo 8-22 joka 
päivä. Kaupungin ylläpitämä toiminta 
avoinna arkisin klo 10-15. 

Viikoittain noin 700. 

Pihlajamäen 
lähiöasema 
(Pihlajamäki) 

Valvonta klo 9-16 muutoin 
tilanvaraajan/käyttäjän vastuulla. 
 

Viikoittain kävijöitä 400-700 riippuen 
ohjelmasta 

Punavuoren 
asukastalo Betania 
(Punavuori) 

Asukaskahvila ja atk-tila arkisin klo 9-14. 
Perhepaikka Betania ma-ti klo 9-16, ke-pe 
klo 9-15. Nuorisotalo ke-pe klo 15-21. 

Kuukaudessa noin 2500 kävijää. 
Kesäkuukaudet hiljaisempia. 

Vuosaaren 
Lähiöasema 
(Keski-Vuosaari) 

Ti-pe klo 10-14. Viikoittainen kävijämäärä on n. 200 
asukasta. 

Aurinkoinen Hymy 
(Vartiokylä/ 
Itäkeskus) 

Klo 8.00 - 15.00, iltaisin 18.00-22.00. Päivässä n. 150-250 henkilöä. 

Asukastila Mellari 
(Mellunmäki) 

9-18 ma-pe avoimelle toiminnalle, varattua 
toimintaa 9-21. 

200-400 viikossa 

Helsingin Elokolo 
(Kallio) 

Joka päivä klo 9-15 + erillisinä aikoina 
iltaisin. 

Viikoittain noin 350 henkilöä, vuosittain 
noin 25 000. 

Kontulan Symppis 
(Kontula) 

9-15 Viikossa n. 1750 kävijää 

Länsi-Helsinki 
somaliyhteisö ry:n 
tila (Etelä-Haaga) 

Joka päivä 10-20. 200h/vk. 
 

Pasilan Asukastalo 
(Itä-Pasila) 

Ma-ke klo 9-16, to klo 9-18, pe klo 9-15. Viikoittainen kävijämäärä n. 300 henkeä. 
Vuodessa n. 15-20 000 kävijää. 

Toimintakeskus 
Sampola ry 
(Myllypuro) 

Talviaikana ma-to 8-15, pe 8-13 ja 
kesäaikana ma-to 8-14, pe 8-13. 

Toukokuussa mitattu viikkokävijämääräksi 
130 henkeä. 

Villa Lill-Kallvik 
(Vuosaari/ 
Aurinkolahti) 

Sopimuksen mukaan. Viikoittain vaihtelee. Yksityisten juhlien 
kävijämääriä ei seurata. 

 


