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Suunnitteluvaraushakemus Töölön Pallokentän alueen ja sen välittömässä läheisyydessä 
olevaan alueen maankäytön suunnittelemiseksi ja rakentamiseksi. 
 
 
Töölön Pallokentän alueen suunnittelussa ja varauksissa on tärkeää ottaa huomioon kokonaisuus 
ja kaikki alueen suunnitelmat, koska alueella on jo merkittävää urheilutoimintaa ja alueella on 
tärkeä kansallinen merkitys jalkapallolle.  
 
Vireillä oleva Garden -rakennushanke on yllättäen esille tulleessa pohjoisessa sijainnissaan 
laajenemassa osittain urheilukentille, joissa on päivittäisten kaupunkilaisten urheilutoimintojen 
lisäksi pitkäaikaiset vuokrasopimukset ja jo tehdyt investoinnit. Mielestämme tässä yhteydessä 
tulisikin tarkastella alueen isompaa urheilullista kokonaismerkitystä ja jalkapallolle kansallisesti 
merkittävää kehittämissuunnitelmaa.  
 
Tästä syystä jo suunnitteluvarausvaiheessa pitäisi ottaa huomioon Suomen Palloliiton, Helsingin 
Jalkapalloklubin ja Helsinki Cupin suunnitelmat Sonera Stadiumin laajennuksen osalta sekä jo 
tehdyt investoinnit alueella. 
 
Sonera Stadiumin laajentamishankkeen luonnossuunnitelmat 25.000 katsojan kapasiteetin 
mahdollistavaksi ja tämän hetken ainoaksi kansainväliset standardit täyttäväksi 
jalkapallostadioniksi on tehty aluetta ja sen nykyisiä toimintoja kunnioittaen viemättä keneltäkään 
mitään, mistä syystä on haluttu myös antaa ensin työrauha Olympiastadionin suhteen. 
 
Tähän suunnitelmien mukaan noin 25 miljoonan euron arvoiseen yksityisin varoin tehtävään 
hankkeeseen on jo investoitu huomattavasti rahaa ja aikaa, ja sillä pyritään ratkaisemaan 
kaupungin ja kansalliset jalkapallon tarpeet useiksi vuosiksi eteenpäin, kuitenkin säilyttäen alueen 
nykyiset toiminnot.  
 
Näkemyksemme mukaan Garden -hanke yksittäisenä rakennushankkeena tulisi tehdä muuhun 
sijaintiin Töölön alueella tai muualla, sillä nyt ehdotetussa sijainnissaan se heikentää olemassa 
olevia toimintoja, kun taas jalkapalloilun tarpeet pystytään rakentamaan vain nykyisen Töölön 
Pallokenttä alueen infraan ja aluetta ja jo olemassa olevia toimintoja kunnioittaen järkevällä 
logiikalla. Tästä syystä Garden -hanke ja siihen liittyvät mahdolliset suunnittelu- ja 
rakennusvaraukset tulisi käsitellä huomioimalla jalkapalloilun tarpeet ja suunnitelmat 
rakennusoikeuksineen erityisesti Saharan alueelle. Myös kaupunkisuunnittelulautakunta on tämän 
huomioinut päätöksissään.  
 
HJK pääoperoijana on valmis tekemään kaikkien kanssa yhteistyötä, mutta aikomuksenaan pitää 
kiinni pitkäaikaisista vuokrasopimuksistaan Saharan pallokentällä ja muilla Töölön Pallokenttä 
alueen kentillään. Kaikessa suunnittelussa ja rakennusoikeuksissa tulee ottaa huomioon nykyiset 



pitkäaikaiset vuokrasopimukset, Sonera Stadiumin laajennushanke ja Pallokentän nykyiset 
toiminnot ja merkitys jalkapallolle. 
 
HJK, Palloliitto ja Helsinki Cup esittävät, että ensisijaisesti nykyiselle Sonera Stadiumin tontille ja 
alueen kehityksen näin salliessa Saharan Pallokenttä -alueelle, joihin molempiin HJK:lla on 
pitkäaikaiset vuokrasopimukset, annetaan HJK:lle suunnittelu- ja rakennusvaraus, ja Garden -
hankkeen suunnittelu sopeutetaan sijainniltaan tämän suhteen. Tavoitteena on löytää kaikille 
hankkeille aluetta kunnioittava mahdollisuus toteutua. 
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Liite 1 
 
SONERA STADIUM -HANKE 
 
 

 

 
 
 
 



Sonera Stadiumin laajentaminen on valtakunnallinen hanke, jossa pyritään yksityisin varoin ja 
järkevällä logiikalla vastaamaan jalkapalloilun tarpeisiin viemättä keneltäkään mitään. Stadium 
tulisi valmistuessaan toimimaan huippujalkapalloilun tapahtumaolosuhteena sekä seurajoukkue- 
että maajoukkuetasolla, ja näin tuomaan lisää kansallisia ja kansainvälisiä tapahtumia Helsinkiin ja 
parantamalla kaupungin harrastamis- ja kilpailumahdollisuuksia. 
 
Hanke on kirjattu ensi askeleeksi Suomen Palloliiton huippujalkapalloilun kehittämisstrategiaan 
(jalkapallonurmi, 25 000 katsojapaikkaa). 
 
Alkujaan Stadiumin kokoluokan piti olla 20 - 30 000. Mutta silloinen rakennusoperaattori joutui 
taloudellisista syistä tyytymään nykyiseen katsojakapasiteettiin (10 700), mistä syystä kaikkiin 
tarpeisiin ei ole pystytty vastaamaan ja kiinteistö on ollut kaupungille taloudellisesti negatiivinen. 
Nykyinen infra, kaupunkikuva ja alueen toiminnot huomioiden Stadiumin katsojakapasiteetin 
nostaminen 25.000 kapasiteettiin ja modernit kaupunkitapahtumat mahdollistaen jatkossa 
maksaisi arviolta noin 25 miljoonaa euroa ja sille olisi olemassa järkevä toteuttamis- ja 
liiketoimintalogiikka, johon pääoperoija HJK on sitoutunut. Alueeseen ja hankkeeseen on sijoitettu 
jo merkittävästi yksityisiä varoja. 
 
Sonera Stadiumin kehitystyössä on pidetty koko ajan mielessä stadionin sijainti Olympiastadionin 
alapuolella Nordensköldinkadun jäähallin rinnalla. Yhteistyö näiden liikuntakeskusten kanssa on 
suuri mahdollisuus, ja kokonaisuutena alue on erityinen urheilukeskittymä kaupunkilaisille ja 
kansainvälisiin tarpeisiin järjestää urheilutapahtumia. 
 
Liikenteellisesti tuleva pisararata parantaa koko alueen saavutettavuutta sekä valtakunnallisesti 
että paikallisesti. Alueella muiden hankkeiden yhteydessä tehdyt liikennesuunnitelmat tulee ottaa 
huomioon ja tarkastella näitä kokonaisuutena. Erityisen tärkeää on, että toteutettava suunnitelma 
on parantamassa alueen kaupunkikuvaa valtakunnallisesti merkittävimmän liikuntapuistoalueen 
osana eri vuoden- ja eri vuorokauden aikoina. 
 
 
HANKEKUVAUS 
 
Hankkeen tarkoituksena on Stadiumin keveiden katsomoiden laajentaminen sekä tarvittavien 
aputilojen (UEFA-, FIFA-mitoitus) rakentaminen. Valmistuessaan Stadiumin katsojakapasiteetti on 
25 000. 
 
Hankkeen avulla parannetaan kansainvälisten tapahtumien saamista Helsinkiin ja niiden aikaista 
toimintaa sekä lisäämällä alueen sisäistä ja ulkoista turvallisuutta että keskittämällä yleisö 
hallittavan rakennuksen sisälle ja sijoittamalla tapahtumien tarvitsemat aputoiminnat oikeille 
paikoilleen UEFAn ja FIFAn vaatimusten mukaisesti. 
 
 
Pääkatsomon kumpaankin päähän on ajateltu tutkittavaksi lisärakennusoikeutta lähinnä 
asuntokäyttöön kevyenliikenteen vaarantumatta. Samoin Saharan Pallokenttä -alueen 
lisärakennusoikeus tulee kysymykseen siltä osin, kun se kaupunkikuvallisesti on mahdollista ja 
alueen olemassa olevat urheilutoiminnot pystytään turvaamaan. Tutkittava alue ja alustava 
rakennusten massoittelu on esitelty alla olevassa kaaviokuvassa. Suunnitteluvarauksen myötä 



esitämme kaavamuutoksen myötä syntyvän uudisrakennusoikeuden arvon kohdistamista 
merkittävässä määrin Sonera Stadiumin kehittämiseen. 
 
 

 
 
 
LAAJUUS 
 
Hanke keskittyy pääsääntöisesti kehittämään nykyistä Sonera Stadiumin tonttia, mutta 
huomioitavana on myös Saharan Pallokenttäalueen HJK:lla nyt oleva vuokra-alue, jos tämä 
nähdään tarkoituksenmukaiseksi alueen kehittämisen suhteen.  
 
Metallirakenteisten katsomoiden laajentaminen koilliseen kohti Eläintarhaa on suunniteltu 
tehtäväksi siten, ettei hanke vaaranna Olympiastadionin (Docomomo-suojelukohde) 
"Valtakunnallisesti merkittävää rakennettua ympäristö"-aluetta eikä Helsingin jäähallin toimintaa 
tai suojelukohteena olevaa rakennusta. 
 
Osa Töölön kuplahallin ja Sonera Stadiumin välikentästä muunnetaan uudeksi sisääntuloaukioksi 
alueen järkevän logistiikan turvaamiseksi. Kuplahalli ja muut jalkapallokentät tulee säilyttää, jotta 
jalkapallon harjoituskäyttö, alueen olemassa olevat toiminnot sekä tapahtumien aikaiset 
aputoiminnat saadaan kaikki ratkaistua.  
 
Hanke ei puutu Olympiastadionin eikä Nordenskjöldin kadun varren kehityssuunnitelmiin. 



Hankkeella ei myöskään vaikeuteta Bolliksen kenttien käyttöä, mutta kenttien suhteen jatketaan 
hyvää yhteistyötä ja keskustelua Liikuntaviraston kanssa alueen parhaan mahdollisen 
ympärivuotuisen käytön mahdollistamiseksi ja organisoimiseksi eri harrastaja- ja asiakasryhmien 
tarpeiden mukaan. Hanke tulee lisääntyvässä määrin parantamaan alueen toimintaympäristöä 
liikunnan valtakunnallisena keulakuvana, jossa liikunnan, urheilun ja kaupunkilaisten toiminnot on 
saatu yhdistettyä alueen infraa parantaen. 
 

 
 



KAUPUNKIKUVA, KAAVA JA RAKENNUSOIKEUDET 
 
Olympiastadionin määräävää asemaa kaupunkikuvassa (Urheilukadun ja Stadioninpolun risteyksen 
näkymä) ei horjuteta. Samoin tämä hanke ei koske Keskuspuistoon. 
 
Urheilukadun katutilan aktivointi pääkatsomon päiden kerrosmaisilla rakenteilla lisää Sonera 
Stadionin identiteettiä osana valtakunnallista liikuntakeskusta. Asukaspohjan lisääminen antaa 
mahdollisuuksia alueen arkilähipalveluiden kehittämiseen. 
 
Uuden katsomorakennuksen julkisivut (kuparielementit) yhtenäistävät nykyistä hajanaista 
kokonaisuutta ja hankkeen myötä alueen valaistus paranee huomattavasti. 
 
Asuin- ja toimitilarakentaminen keskittyy ensisijaisesti Sonera Stadiumin nykyiselle tontille, mutta 
alueen kehityksen niin mahdollistaessa myös Saharan pallokentälle on osa hankekokonaisuutta. 
Tämän vaikutukset alueen kokonaisuuteen ja kaavaan on huomioitava yksityiskohtaisesti 
suunnittelu- ja rakennusvarausta haettaessa keväällä 2016. Asuin- ja toimitilarakentaminen pitää 
sopia alueen toimintoihin ja infraan viemättä keneltäkään mitään. 
Tutkittava alue ja alustava rakennusten massoittelu on esitelty aiemmin olevassa kaaviokuvassa. 
Suunnitteluvarauksen myötä esitämme kaavamuutoksen myötä syntyvän uudisrakennusoikeuden 
arvon kohdistamista merkittävässä määrin Sonera Stadiumin kehittämiseen. 
 
Hanke halutaan ja pitää tehdä liikuntaviraston, kaupunkisuunnitteluviraston ja rakennusviraston 
kanssa yhteistyössä ja heidän ohjeistuksessa. 
 
 
YKSITYISKOHDAT 
 
Stadionin kehitysohjelmassa nykyinen PÄÄKATSOMO SÄILYY LIPPOJA LUKUUN OTTAMATTA 
ENTISELLÄÄN. Tämän lisäksi päätyjen ja pääkatsomon vastaisen katsomon katoselementit sekä 
pulttikiinnitteiset elementit puretaan ja siirretään kierrätykseen. Katsomo-osien istuinelementit 
rakennetaan uudelleen (mahdollisuus tutkia katsomon etenemät ajantasaisiksi). Katsomot 
katetaan uudella rakenteella. Vanhat sisätilat saneerataan ja rakenteet vahvistetaan. 
 
25 000 katsojan kapasiteettiin päästään rakentamalla uusiin katsomolohkoihin 40 riviä. 
 
Tilat on suunniteltu kansainvälisten sääntöjen (FIFA, UEFA) sekä kansallisten rakentamis- ja 
turvallisuussääntöjen mukaisiksi. Kaikkien tapahtumiin osallistuvien turvallisuus on taattava, esim. 
poistuminen katsomoista on tapahduttava 8 minuutissa. 
Tapahtumissa katsojat ohjataan rakennuksen ympärille muodostuvaan tilaan, ihmiset ovat 
tapahtuman aikana stadionin kultaisessa palvelukehässä, eivätkä stadionin ympärillä ulkotilassa 
kuten nykyisin.  
 
Uuden rakenteen tulee alistua vanhalle pääkatsomolle siten, että pääkatsomon siipien suojasta 
alkavat päätykatsomot kasvavat pitkälle sivulle tultaessa täyteen mittaansa.  
Arkkitehtuuriltaan tulee uuden osan olla yhtenäinen, kompakti kokonaisuus Bolliksen 
kaupunkirakenteessa, nykyinen särömäinen risukkoisuus saa antaa tilaa uudelle ajalle.  
Sonera Stadium muodostaa iltavalaistuksessaan kaupunkikuvaan lyhtymäisen elementin. 



Liite 2 
 
Töölön Pallokenttä – alueen nykyinfrastruktuuri -ja toimijat 
 

Töölön Pallokenttäalueen ja Sonera Stadiumin omistaa Helsingin kaupunki.  
 
Nykymuodossaan alue käsittää Sonera Stadiumin lisäksi kaksi lämmitettyä tekonurmikenttää, 
jalkapallohallin ja kaksi nurmikenttää, joista toinen on lämmitetty.  
 
Sonera Stadiumin operatiivisesta toiminnasta vastaa Helsinki Stadium Management Oy, 
jonka osakekannan HJK osti 2009 kehittääkseen stadionia. Kaupunki on lisäksi solminut 
Helsinki Stadium Management Oyn kanssa maanvuokrasopimuksen, entisen ”Sahara” 
nykyisen Peri-kenttäalueen kanssa vuoteen 2026 asti ja ”Pallokenttä 6”, nykyisen HS-hallin 
kanssa vuoteen 2028 asti. 
 
Suomen Palloliiton, Veikkausliigan ja HJKn toimistot sijaitsevat Sonera Stadiumilla. 
 
Jalkapallo on ylivoimaisesti Suomen ja Helsingin kaupungin suosituin joukkuelaji.  
Pääkaupungissamme oli vuoden 2015 lopussa yhteensä 17.541 aktiivijalkapalloilijaa ja 
pelaajamäärä kasvoi vuoden aikana 5,5 prosenttia.  
 
Töölön jalkapallokentät on keskeinen ja toiminnan kannalta kriittinen alue jo usean 
kymmenen vuoden ajan vuosittain järjestettävään kansainväliseen nuorten 
jalkapalloturnaukseen Helsinki Cupiin, johon osallistuu useista eri maista vuosittain yhteensä 
noin 20.000 junioripelaajaa perheineen. Samoin tyttöjen Stadi Cup on jo vuosia keskitetty 
Töölön jalkapallokentille. Töölön aluetta vastaavaa jalkapallokokonaisuutta stadioneineen ei 
ole toista Helsingissä. Stadionilla ja alueella jo olemassa olevat tapahtumat ja toiminnat ovat 
Helsingin Kaupungin strategian mukaisia, ja Helsingin Kaupungilla on muun muassa hakemus 
Helsinki Cupin nostamisesta kaupungin suurtapahtuma kategoriaan. 
 
Seuroissa tapahtuvan ohjatun jalkapallotoiminnan lisäksi jalkapallon parissa liikkumista 
harrastaa päiväkodeissa, kouluissa, oppilaitoksissa ja vapaaehtoisissa harrasteryhmissä 
kymmeniä tuhansia kaupunkilaisia.  
 
Edelliseen viitaten, Helsingin kaikki jalkapallokentät, etenkin Töölön jalkapallokentät ovat 
erittäin kuormitettuja ja ympärivuotisessa harjoitus- ja ottelukäytössä.  
 
 
HJK (1907) on maamme kautta aikojen menestyksekkäin urheiluseura suurten ja 
kansainvälisten lajien huippu-urheilukentässä. Töölön Pallokenttäalue ja Sonera Stadium on 
HJK:n koti ja toiminnallinen keskus. 
 
HJK on ainoa suomalainen seura kansainvälisesti merkittävien seurajoukkuekilpailuiden 
lohkovaiheessa yltäen sekä Mestarien Liigan että viimeksi 2014 Eurooppa Liigan 
lohkovaiheeseen. Suomessa ei ole tällä hetkellä yhtään mitat täyttävää jalkapallostadionia, 
jossa kyseisiä kilpailuja voidaan pelata, ja myös Sonera Stadium on toistaiseksi kelpuutettu 
vain poikkeusluvalla, ja tämän osalta kilpailusäännöt tulevat jatkossakin kovenemaan. 
 
HJK:n korkeatasoisen jalkapallon pelaajakehityksen ja huippujalkapallotoiminnan lisäksi 
seura kantaa vastuutaan myös lasten ja nuorten liikkumisen edistäjänä.  
 



Sinivalkoraidoissa pelaavien 2.717 rekisteröidyn jalkapalloilijan lisäksi HJK on samalla myös 
kaupungin suurin koululaisten (1-2 luokat) iltapäivätoiminnan järjestäjä, jonka suojissa 400 
lasta saa koulupäivän jälkeen ohjattua toimintaa yhdeksässä toimipisteessä.  
Töölön Pallokenttäalue ja Sonera Stadium on HJK:n iltapäivätoiminnan keskus.   

 
 
Töölön Pallokenttä - liikuntapaikkarakentaminen 
 

Helsingin kaupungin liikuntavirasto on tehnyt merkittäviä panostuksia vuodesta 2000 lähtien 
Töölön pallokenttä- alueen pitkäjänteiseen jalkapalloinfrastruktuurien kehittämiseen- ja 
liikuntapaikkojen ylläpitoon. 
 
HJK on lisäksi kehittänyt alueen infrastruktuureja yhteistyössä Liikuntaviraston kanssa ja 
investoinut seurana alueen kehittämiseen toistaiseksi yli neljä miljoonaa euroa. Suomen 
Palloliitto on tukenut kaupunkia ja seuraa eri rakentamishankkeissa HatTrick-
avustusohjelmansa kautta toistaiseksi 120.000 eurolla. 
 
Töölön Pallokentän välittömässä läheisyydessä olevan Helsingin Olympiastadionin 
perusparannushankkeen rakentaminen on alkanut.  

 
 

Töölön Pallokenttäalueen ja Sonera Stadiumin kehittäminen 
 

Sonera Stadiumin suunnittelu-ja rakentamisvaiheessa on huomioitu stadionin 
katsomokapasiteetin 10.770 kasvattaminen tulevaisuudessa, ja kapasiteetin kasvattamisesta 
on tehty suunnitelmia vuosien saatossa.  
 
Sonera Stadium täyttää tällä hetkellä Euroopan jalkapalloliitto (UEFA) toiseksi ylimmän 
stadionkategorian 3. vaatimukset, mutta ei vastaa esimerkiksi seurajoukkuekilpailuiden 
lohkovaiheen kategoria 4. stadionvaatimuksia. 
(Eurooppa Leaguen lohkovaihe ja Champions Leaguen lohkovaihe). 
 
Jotta stadionilla voitaisiin pelata seurajoukkuekilpailuiden lohkovaiheen otteluita, vaatii 
stadion jatkossa monipuolista kehittämistä, johon liittyy katsomokapasiteetin 
kasvattaminen, mediatilojen kehittäminen, sekä yleisöturvallisuuden parantaminen, jonka 
eräs tärkeimmistä asioista on stadionalueen ja kulkuväylien turvallisuus. Lisäksi Sonera 
Stadiumin omien tilojen rajoitteellisuuden vuoksi TV-signaalia varten tarvitaan 
ulkotuotantoautoille merkittävästi tilaa, josta kansainvälisen kattojärjestö UEFA:n viimeinen 
esitys on lohkovaiheen pelien osalta Saharan kentän tila. 

 
 
HJK:n suunnitelmat 
 

HJK on 109 –vuotias seura, joka on tehnyt systemaattisesti erinomaista työtä Helsingissä 
sekä kilpa- että harrasteurheilun parantamiseksi, ja Töölö alueena on ollut toiminnan tärkein 
alue, josta myös kaikki muu toiminta koordinoidaan. 
 
Vastatakseen pääkaupunkiseudun urheilutoiminnan ja harrastamisen tarpeisiin, sekä 
kansainväliset mittakaavat täyttävään kilpatoimintaan, on HJK investoinut jo vuosien ajan 
merkittävästi Töölön jalkapalloalueeseen ja oli myös alusta asti mukana Töölön 
jalkapallostadion –hankkeessa.  



 
HJK on tehnyt merkittäviä panostuksia erityisesti olosuhde- ja akatemiaohjelmaan, jotta 
pääkaupunkiseudulta saataisiin nuorille kansainvälisen tason mahdollisuus pärjätä 
urheilussa. HJK on jo monilla mittareilla Pohjoismainen suurseura ja nuorten pelaajien 
tuotannossa Euroopan 30 parhaan jalkapalloseuran joukossa (CIAS, 2015). Toiminnan 
laatuun panostaminen on lisännyt vuosittain seuran harrastajamääriä ja parantanut 
olosuhteita kaiken tasoisille harrastajille ja lähiseudun kouluille, joille on myös varattu 
ilmaista harjoitusaikaa kentiltä ja hallista. 
 
Tällä hetkellä päivittäistä toimintaa stadionilla ja sitä ympäröivillä kentillä on 
ammattiurheilun, harrasteurheilun ja muun ihmisten liikuttamisen suhteen merkittävästi. 
Alueelle järjestetään jalkapallotoiminnan ohella merkittävää iltapäiväkerhotoimintaa, 
toistasataa yritysliikuntatapahtumaa ja mm. kuntoutetaan viikottain Alzheimer –potilaita, 
jotta stadionin ja alueen tilat olisivat päivittäin parhaassa mahdollisessa käytössä eri 
asiakasryhmille. Myös muiden urheilulajien, kuten Pesäpallon, Baseballin ja Amerikkalaisen 
jalkapallon pääsarjaotteluita pelataan stadionilla. 
 
Vaikka Sonera Stadiumiin on investoitu merkittävästi, ei se täytä kansainvälisen jalkapallon 
kriteereitä kaikilta osin. Erityisesti katsomokapasiteetin, mediatilojen ja yleisöturvallisuuden 
kriteerit ovat kansainvälisesti tiukentuneet niin, että stadionin jatkokehittäminen on 
tarpeellista. Erityisen tärkeäksi asian tekee, että tällä hetkellä Sonera Stadium on ainoa 
suomalainen jalkapallostadionin, joka edes poikkeusluvalla täyttää kriteerit, ja tästä syystä 
viime vuosina mm. Seinäjoen Jalkapallokerho (SJK), Tapiolan Honka ja naisten PK-35 ovat 
pelanneet Europelinsä Helsingissä Sonera Stadiumilla. Viime vuosina myös Kuopion 
Palloseura ja Vaasan Palloseura ovat varanneet stadionin mahdollisia jatkopelejään varten. 
Huomion arvoista on myös, että HJK on houkutellut vuonna 2014 ja 2015 maailman 
suurseurat FC Barcelonan (40.000 yleisömäärä) ja Liverpoolin (25.000 yleisömäärä) 
pelaamaan Suomeen, mutta katsomokapasiteetin vuoksi ottelut pelattiin Olympiastadionilla, 
joka kuitenkin on nyt remontoinnin alla. 
Kotimaisen jalkapallon osalta stadionilla pelaa tällä hetkellä kaksi Veikkausliigaseuraa, HJK ja 
HIFK, joiden keskinäiset ottelut ovat joka kerran olleet loppuunmyyty. Lisäksi HJK:lla on ollut 
vuosittain muita loppuunmyytyjä pelejä. 

 
Toiminnan kansainvälisen ja merkittävän kansallisen luonteen ja tarpeiden vuoksi, HJK on 
tehnyt pitkälle meneviä suunnitelmia stadionin jatkokehittämisen ja mahdolliseen 
omistusoikeuden jatkoselvittämiseen. Jatkokehittäminen käsittää HJK:n vuokra-alueiden 
Sonera Stadiumin, Saharan ja Pallokenttä 7:n alueet. Tavoitteena on vastata alueen 
päivittäisen liikuntakysynnän lisäksi kansainvälisiin kilpaurheilutarpeisiin. HJK:n käsityksen 
mukaan jo olemassa olevan toiminnan ja infran osalta Töölön alue on ainoa mahdollinen 
tähän. 

 
HJK on tehnyt alueella hyvää yhteistyötä Liikuntaviraston, Palloliiton, Olympiastadionin, 
Helsinki Cupin, Stadi –cupin ja muiden seurojen kanssa, sekä kaikessa toiminnassaan ottanut 
virastojen toiveet ja ohjeistuksen ensiarvoisen tärkeänä. Esimerkkinä voidaan antaa vaikkapa 
2015 Pallokenttä 7:llä valmistunut juniorihalli, jossa hyvässä yhteistyössä ja avoimessa 
prosessissa liikuntalautakunnan, muiden seurojen, kaupunkisuunnitteluviraston ja 
liikuntaviraston kanssa saatiin mahdollistettua yksityisin varoin alueeseen sopiva sisähalli 
mahdollistaen ympärivuotisen harrastamisen.  
 
HJK on valmis yhteistyön alueen kehittämiseksi kokonaisuutena ja parhaiden ratkaisuiden 
löytämiseksi alueella. HJK toivoo mahdollisimman monen urheiluhankkeen toteutumista ja 



haluaa olla omalta osaltaan edistämässä pääkaupunkiseudun urheilutarjontaa ja Töölön 
alueen kehittämistä. 

 
 

Suomen Palloliitto  
 

Suomen Palloliiton olosuhdestrategian painopisteenä on jalkapallon pelaajakehitykseen ja 
seurakehitykseen liittyvien olosuhdehankkeiden kehittäminen, 
joka tarkoittaa jalkapallon tekonurmihankkeiden ja jalkapallohallihankkeiden lisäksi 
jalkapallostadionhankkeiden ja peruskorjaushankkeiden tukemista. 
 
Palloliiton tulevan strategiakauden 2016 - 2020 valmisteluun liittyen, Palloliiton liittohallitus 
on antanut toimeksiannon stadioneidemme kehittämistä koskevasta esiselvitystyöstä kesällä 
2015. 
 
Palloliiton liittohallitus on hyväksynyt esiselvitystyön kokouksessaan 1/2016. Esiselvityksessä 
on todettu, että Olympiastadionin (luonnonnurmi) ohella kansainvälisesti ja kansallisesti 
merkittävässä asemassa on Sonera Stadiumin (tekonurmi) kehittäminen ja sen 
katsomokapasiteetin kasvattaminen 25 tuhanteen katsomopaikkaan. 
 

 


