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1 Yhteenveto ja johtopäätökset

Selvitetyksen tavoitteet
Tämän selvitystyön tavoite on kaupunginhallituksen tontin suunnitteluvarauspäätöksen 11.5.2015 mukaisesti selvittää
vaihtoehtoiset ratkaisut vanhan jäähallin tulevaisuudeksi kustannusvaikutuksineen Garden Helsinki-hankkeeseen
liittyvän päätöksenteon pohjaksi. Selvityksessä tarkasteltiin viittä eri vaihtoehtoa ja niiden muunnelmia. Jäähallin
rakennus- ja kulttuurihistoriallisiin arvoihin ei selvityksessä ole otettu kantaa, vaan lähtökohtana on, että mahdolliset
suojelukysymykset tulee ratkaista alueen kaavamuutoksen yhteydessä.

Selvitetyt käyttötarkoitusvaihtoehdot
Vaihtoehto 1 ”Nordis +”
a) Garden Helsinki ei toteudu, b) Garden Helsinki toteutuu
Nykyinen toiminta jatkuu. Halli peruskorjataan, sisätiloissa tehdään lisäksi pieniä toiminnallisia parannuksia.

Vaihtoehto 2 ”Nordis Premium”, Garden Helsinki ei toteudu
Nykyinen toiminta jatkuu ja monipuolistuu. Peruskorjauksen lisäksi halliin tehdään uusi korotettu kattorakenne, jolloin
hallin kapasiteetti kasvaa 2000 katsomopaikalla ja uusilla aitioilla. Hallin käytettävyyttä parannetaan toiminnallisilla
muutoksilla. Kaupallisia oheispalvelutiloja lisätään. Sisätilojen laatutasoa parannetaan. Harjoitushalli muutetaan
pysäköintihalliksi ja Nordenskiöldinkadun puoleisen aukion alle tehdään uusi harjoitteluhalli.

Vaihtoehto 3 ”Palloiluareena”, Garden Helsinki toteutuu
Peruskorjaustoimien lisäksi päähalliin rakennetaan uusi välipohja, jolloin 2. tasolle saadaan kolmen sisäpelikentän
palloiluareena. Tämä mahdollistaa sisäharjoittelun, mutta ei viihdetapahtumia tai kansainvälisiä palloilukilpailuja. Suurin
osa aula- ja ravintolatiloista muutetaan liikunta- ja liikunnan oheistiloiksi. Alin (nykyinen) areenataso sekä harjoitusjäähalli
säilyvät harjoitusjääkäytössä (a) tai muutetaan sisäliikuntatiloiksi (b, c).

Vaihtoehto 4 ”Monitoimiareena”, Garden Helsinki toteutuu
Peruskorjaustoimien lisäksi päähalliin rakennetaan uusi välipohja, jolloin 2. tasolle saadaan kolmen sisäpelikentän
palloiluareena. Lisäksi kattoa korotetaan kattorakennetta ja –muotoa muuttamalla. Tämä mahdollistaa palloilun mukaan
lukien kansainväliset kilpailut, yleisen sisäharjoittelun sekä tapahtumatoiminnan. Sisätilojen laatutasoa parannetaan. Alin
(nykyinen) areenataso sekä harjoitusjäähalli säilyvät harjoitusjääkäytössä (a) tai muutetaan sisäliikuntatiloiksi (b, c).

Rakentamiskustannusarvio
kustannustaso 12/2015 RI = 108,4, THI = 157,9 M €, alv 0
Vaihtoehto 1 ”Nordis +” 38,3
Vaihtoehto 2 ”Nordis Premium” 77,5
Vaihtoehto 3 ”Palloiluareena” 50,7
Vaihtoehto 4 ”Monitoimiareena” 79,1

Investointilaskelma
Eri vaihtoehtojen taloudellisia vaikutuksia tarkasteltiin Helsingin kaupungin investointilaskelmaohjeen mukaisesti 30 v
ajanjaksolla. Tarkasteltavaksi tunnusluvuksi valittiin investoinnin nettonykyarvo (NPV). Se on laskettu kaupunkikonsernin
näkökulmasta, ei yksittäisen kaupungin viraston, laitoksen tai muun organisaation näkökulmasta. Näin ollen
kaupunkikonsernin sisäisiä rahavirtoja kuten sisäisiä vuokria ei ole mallinnettu.

nettonykyarvo (NVP) M €, alv 0
Vaihtoehto 1 ”Nordis +” alin ylin
a) Garden Helsinki ei toteudu -41 -32
b) Garden Helsinki toteutuu -58 -51

Vaihtoehto 2 ”Nordis Premium” -78 -64
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Vaihtoehto 3 ”Palloiluareena”
a) jäät säilytetään -87 -79
b) jäät poistetaan -89 -83
c) jäät poistetaan, muualle rakennetaan

korvaava harjoitusjäähalli -93 -86

Vaihtoehto 4 ”Monitoimiareena”
a) jäät säilytetään -116 -99
b) jäät poistetaan -114 -100
c) jäät poistetaan, muualle rakennetaan
    korvaava harjoitusjäähalli -118 -103

Alustava vuokralaskelma
Laskelma on alustava arvio tilakeskuksen vuokrasta liikuntavirastolle sisältäen jäähallin pääomavuokran ja tontin
vuokran. Jääkenttäsäätiö huolehtii jäähallin sekä harjoitushallin käyttö- ja ylläpitokuluista. Pääomavuokran perusteena
olevista rakentamiskustannuksista on vähennetty Jääkenttäsäätiön omistaman harjoitushallin arvioitu osuus oletuksella,
että Jääkenttäsäätiö huolehtii harjoitushallin rakentamiskustannuksista. Vaihtoehdoissa 1, 3 ja 4 käytetty arvio
Jääkenttäsäätiön osuudeksi rakentamiskustannuksista on 7,5 M € (harjoitushallin peruskorjaus) ja vaihtoehdossa 2 se on
9,4 M € (uuden harjoitushallin rakentaminen ja toimistotilojen peruskorjaus). Em. rakentamiskustannusten jakautuminen
Helsingin kaupungin ja Jääkenttäsäätiön välillä on suuntaa-antava arvio, sitä ei ole kustannusarviossa erikseen laskettu.

vuokra M €/v
Vaihtoehto 1 ”Nordis +” 2,9
Vaihtoehto 2 ”Nordis Premium” 5,0
Vaihtoehto 3 ”Palloiluareena” 3,5
Vaihtoehto 4 ”Monitoimiareena” 4,8

Vaihtoehto 5 Jäähallin ja harjoitushallin purkaminen
Purkamisvaihtoehtoa ei tässä selvitystyössä ole tarkemmin tutkittu. Tarvittavat juridiset ja taloudelliset järjestelyt
Helsingin kaupungin ja Jääkenttäsäätiön välillä on otettava huomioon. Arvioidut purkukustannukset ovat 5 M € alv 0.
Korvaavan jäähallin rakentaminen muualle:
 Arvio rakentamiskustannuksista 6,3 M €, alv 0
 Arvio korvaavan jäähallin nettonykyarvosta 30 v ajanjaksolla -4 - -3 M €, alv 0

Vapautuvan maa-alueen myyntiarvo riippuu alueelle laadittavan kaavamuutoksen sallimista käyttötarkoituksista,
rakennusoikeuden kokonaismäärästä sekä rakennusoikeuden jakautumisesta eri käyttötarkoituksille.

Johtopäätöksiä
Missään vaihtoehdoista 1 – 4 ei rakentamiskustannusten aiheuttamaa investointitarvetta kyetä kattamaan toiminnan
tuotoilla, vaan tähän tarvittaisiin erillistä rahoitusta. Mitkään tutkituista vaihtoehdoista eivät suoraan vähennä kaupungin
investointitarvetta suunnitteilla olevaan muuhun liikuntapaikkarakentamiseen.

Vanhan jäähallin liikuntatiloille on tulevina vuosina kysyntää kaikissa tutkituissa käyttötarkoitusvaihtoehdoissa. Garden
Helsinki-hankkeelta saatujen tietojen mukaan sen jäätilat eivät ole yhtä laajasti harjoituskäytössä kuin vanhan jäähallin
vastaavat tilat. Näin ollen sen toteutumisen vaikutus jäähallin harjoitusjään kysyntään ei oletettavasti muodostu kovin
merkittäväksi.

Tilojen käyttöasteessa sekä käyttötaloudessa vaihtoehtojen välillä on eroavaisuuksia. Nykyisen kaltaisessa käytössä
(vaihtoehdot 1 ”Nordis+” ja 2 ”Nordis Premium”) toiminnan tuotot kattavat toiminnan kulut, mikäli Garden Helsinki ei
toteudu. Vaihtoehdossa ”Nordis+” Garden Helsinki hankkeen toteutumisella arvioidaan olevan heikentävä vaikutus
vanhan jäähallin käyttötalouteen HIFK:n liigapelien poissiirtymisen myötä. Vaihtoehdoissa 3 ”Palloiluareena” ja 4
”Monitoimiareena”, joissa palloilua ja sisäharjoittelua varten on toteutettu uusi areenataso, toiminnan kannattavuus
heikkenee verrattuna vaihtoehtoihin 1 ja 2 eikä toiminnan tuotoilla pystytä kattamaan toiminnan kuluja.
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2 Hankkeen perustiedot

Hankkeen nimi Helsingin jäähalli, käyttötarkoitusvaihtoehtojen vertailu
Osoite Nordenskiöldinkatu 11-13, 00250 Helsinki
Kohdenumero 091-014-9904-0100
Rakennustunnus 3703
Omistaja Maa-alan ja päähallin omistaa Helsingin kaupunki

Harjoitusjäähallin omistaa Jääkenttäsäätiö
Nykyinen käyttötarkoitus Jäähalli (jääurheilu, tapahtumat, palloilu)
Nykyinen pääkäyttäjä Jääkenttäsäätiö
Nykyinen laajuus Yhteensä 23 940 brm2 (jäähalli 18 598 brm2 ja

harjoitushalli 5 342 brm2)

Tämän selvitystyön tavoite on kaupunginhallituksen tontin suunnitteluvarauspäätöksen
11.5.2015 mukaisesti selvittää vaihtoehtoiset ratkaisut vanhan jäähallin tulevaisuudeksi
kustannusvaikutuksineen Garden Helsinki-hankkeeseen liittyvän päätöksenteon pohjaksi.

Kaupunginhallitus päätti 11.5.2015 varata Projekti Garden Helsinki (GH) Oy:lle alueet
Töölön Eläintarhan alueelta Helsinki Garden-hankkeen suunnittelua sekä sen toiminta- ja
toteutusedellytysten selvittämistä ja varmistamista varten 30.6.2016 saakka. Samalla
kaupunginhallitus päätti kehottaa kiinteistöviraston tilakeskusta tekemään selvityksen
vanhan jäähallin kehittämisen mahdollisuuksista kustannusvaikutuksineen.

Varaushakemukseen liitetyn Helsinki Garden-hankkeen vaikuttavuusarvioinnin
evaluoinnissa (KPMG) arvioinnin merkittäväksi rajoitteeksi todetaan se, että ”Hyötyjä ja
tuottoja on laskettu vain Helsinki Gardenin osalta eikä arvioinnissa oteta kantaa siihen,
vaikuttaako Helsinki Garden-hankkeen liikevaihto jonkun muun toimijan liikevaihtoon
negatiivisesti” (s. 7). Evaluoinnissa nostetaan esiin, että ”Olympiapuiston kehittämisessä
aluetta tulisi tarkastella toiminnallisena kokonaisuutena” sekä ”Päätös Helsinki Garden-
hankkeen toteuttamisesta puoleen tai toiseen vaikuttaa olennaisesti muiden edellä
mainittujen hankkeiden sisältöön sekä alueen toimijoiden rooliin tulevaisuudessa” (s. 14).

Toteutuessaan mahdollisella Garden Helsinki -hankkeella tulee olemaan merkittäviä
vaikutuksia Eläintarhan alueella sijaitsevien urheilu- ja monitoimikiinteistöjen toimintaan ja
liikevaihtoon. Helsingin jäähallin tulevaisuus on syytä kytkeä osaksi Garden Helsinki -
hankkeeseen liittyvää päätöksentekoa.

Selvityksen tekemiseen osallistunut työryhmä on esitetty liitteessä 1.

3 Selvitys rakennuspaikasta ja kuvaus rakennuksesta

Sijainti
Helsingin jäähalli sijaitsee Taka-Töölössä 14. kaupunginosassa Eläintarhan alueella.
Yhdessä Eläintarhan kentän, Olympiastadionin, Uimastadionin, Kisahallin, Sonera-stadionin
sekä pallokenttien kanssa se muodostaan urheilupuiston, jolla on pitkä historia vapaa-
ajanvieton ja urheilutapahtumien pitopaikkana. Eläintarha sijaitsee runsaan kahden
kilometrin päässä ydinkeskustasta liittyen pohjoisessa keskuspuistoon ja etelässä
Töölönlahden alueeseen.
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Pasilan asemalle on matkaa 1,6 km ja päärautatieasemalle 2,7 km. Suunnitteilla olevan
Pisararadan Töölön aseman pohjoinen sisäänkäynti sijoittuu Kisahallin eteläpäätyyn noin 1
km päähän jäähallista.

Alueelle suunnitteilla olevalle Helsinki Garden-hankkeelle on myönnetty suunnitteluvaraus
Mäntymäen alueelle 30.6.2016 asti. Suunnitteluvarauspäätös velvoitti varauksen saajaa
tutkimaan hankkeelle myös vaihtoehtoista pohjoista sijaintia Nordenskiöldin kadun varrella.

Peruskorjattavan Olympiastadionin uusi toinen pääsisäänkäynti sekä huoltoyhteydet
sijoittuvat jäähallin aluetta koillisessa sivuavan Pohjoisen Stadionintien päähän. Helsingin
kaupungilla on vireillä Nordenskiöldinkadun vastakkaisella puolella sijaitsevien Laakson ja
Auroran sairaala-alueiden kehittäminen. Pasila kehittyy tulevina vuosina uusien
liikennehankkeiden ja lisärakentamisen kautta merkittävämmäksi ja elinvoimaisemmaksi
keskukseksi.

Kaavatilanne
Voimassa olevassa yleiskaava 2002:ssa jäähalli ympäristöineen on virkistysaluetta.
Helsingin uudessa yleiskaavaehdotuksessa (kaupunkisuunnittelulautakunnan esitys
10.11.2015) alue on Kantakaupunkialuetta C2 ja Virkistys- ja viheraluetta.

Jäähalli ympäristöineen on merkitty kaupunkisuunnitteluviraston laatimassa ”Eläintarhan
alueen maankäytön periaatteissa” KSLK 13.5.2015 kehitettäväksi alueeksi.

Jäähallin alueella on voimassa maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 1 momentin mukainen
rakennuskielto kaavan laatimista varten. Helsingin jäähalli sisältyy 17.6.1942 vahvistettuun
asemakaavaan nro 2261. Siinä jäähalli sijaitsee urheilustadionia ja siihen liittyviä
rakennuksia varten osoitetussa korttelissa 514 alueella d, jolle saadaan rakentaa
katsojaparvekkeita, pukeutumishuoneita ja muita samankaltaisia rakennuksia.

Suojelutavoitteet
Nykyisessä asemakaavassa Helsingin jäähallia ei ole suojeltu. Jäähallissa viime vuosina
toteutettuja muutostöitä koskevien kaupunkisuunnitteluviraston, kaupunginmuseon ja
kaupunkikuvaneuvottelukunnan lausuntojen perusteella on todettavissa, että jäähallilla
nähdään huomattavaa kulttuurihistoriallista arvoa.

Tämä selvitys ei ota kantaa jäähallin rakennus- ja kulttuurihistoriallisiin arvoihin.
Lähtökohtana on, että suojelukysymykset tulee ratkaista alueen kaavoituksen yhteydessä.

Rakennus
Vuonna 1966 valmistunut Arkkitehtitoimisto Kontio-Räikkeen suunnittelema Helsingin
jäähalli on Suomen toiseksi vanhin. Rakennus on suunniteltu alun perin jäähalliksi. Vuonna
1981 rakennusta laajennettiin lippuhalli- sekä toimistosiivillä. Vuonna 1990 rakennettiin
jääkiekon MM-kisoja varten harjoitushalli päähallin koillissivulle, aukiokannen alle.

Jäähallissa on kolme kerrostasoa. Näistä alimman muodostaa areenataso, jossa sijaitsevat
pukuhuoneet tukitiloineen, keittiö, varastotilat, yhteys harjoitushalliin sekä huoltoyhteydet.
Sisäänkäyntitaso liittyy Nordenskiöldinkatuun ja sen katsomoa kiertävät yleisöaulat
avautuvat ulkotilaan kolmelta sivustaltaan. Ylemmälle katsomotasolle sijoittuvat aitiot sekä
ravintolatiloja.

Päähallin kantavat rakenteet muodostuvat jännitetyistä teräsbetonikehistä. Rakennus on
perustettu pääosin kallion varaan, kaakkoisseinä kaivinpaaluille. Hallin yläpohja on
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esijännitetty teräsköysikannatteinen kattorakenne, jossa vedeneristeenä on bitumikermi.
Alapohjarakenteet ovat pääosin kantavia maanvastaisia tai ryömintätilaisia betonirakenteita.
Julkisivut ovat teräsrakenteisia lasiseiniä (uusittu -98-99) sekä betoni-villa-tiilirakenteisia.
Maanalaisen harjoitushallin kantavat rakenteet koostuvat teräsbetonipilareista ja
teräspalkeista. Yläpohja on teräsbetoniliittorakenteinen käännetty katto, joka muodostaa
jäähallin koillissivun sisääntuloaukion. Ulkoseinät ovat teräsbetonirakenteisia ja
maanvastaisia. Alapohja on maanvarainen. Toimisto-osien ulkoseinien rakennetyyppi on
betoni/tiili–villa–tiili.

Jäähallin omistaa Helsingin kaupunki. Harjoitusjäähallin omistaa Helsingin
kaupunkikonserniin kuuluva Jääkenttäsäätiö. Kiinteistöviraston tilakeskus on vuokrannut
jäähallin liikuntavirastolle ja liikuntavirasto edelleen Jääkenttäsäätiölle. Jääkenttäsäätiö
huolehtii jäähallin ja harjoitushallin käyttö- ja ylläpitokuluista.

Nykyinen toiminta
Jäähalli toimii nykyisin monitoimiareenana (jääurheilu, tapahtumat, palloilu). Päähallin
katsomokapasiteetti on 8 200 hlöä ja harjoitushallin 480 hlöä. Konserteissa on käytössä
lisäksi permantopaikkoja. Päähallin keskimääräinen katsojamäärä jääkiekko-otteluissa (vv.
2014-2015) on 6 500 hlöä ja vuotuinen kävijämäärä on yhteensä 500.000 - 600.000 hlöä.
Käyttöasteen kehitys viime vuosina on ollut nouseva. Molempien hallien jääkapasiteetti on
nyt maksimaalisessa käytössä. Käyttöaste seitsemänä päivänä viikossa on klo 7-9 ja 15-21
80 % ja hiljaisempina tunteina 40%.

Jäähallin ulkoalueet mukaan lukien pysäköintikenttä on rekisteröity 20 000 henkilön
tapahtumakäyttöön.

Tontti
Maa-alue on Helsingin kaupungin omistuksessa. Liikuntaviraston vuokraama maa-ala, jolla
jäähalli sijaitsee, on 26 669 m2*. Lisäksi liikuntavirasto on vuokrannut Jääkenttäsäätiön
harjoitusjäähallille 3 749 m2* laajuisen maanalaisen tilan. Jääkenttäsäätiö on vuokrannut
pysäköintialueeksi 12 277 m2* laajuisen alueen, jolle sijoittuu noin 600 autopaikkaa.
*laskennallinen laajuus paikkatieto Vipusen mukaan.

4 Toimenpiteiden tarpeellisuus

Alueellinen tarkastelu
Liikuntatiloille vanhassa jäähallissa on tulevina vuosina kysyntää niin jääkäytössä kuin
palloilu- ja sisäliikuntatilana. Vähintään kohtuullisin liikenneyhteyksin saavutettavissa oleviin
hyviin harjoituspaikkoihin tullaan kauempaakin.

Jos Garden Helsinki ei toteudu, vanhan jäähallin liikuntatilojen kysynnässä ei ole
nähtävissä nykyiseen verrattuna muutoksia. Jos Garden Helsingin toteutumisen
seurauksena jäätoiminnot päätettäisiin lopettaa vanhassa jäähallissa tai halli purettaisiin,
niin harjoitusjäähallitilat vähenisivät kaupungissa. Tämä pohjautuu oletukseen, että
tapahtumien suuremman määrän vuoksi Garden Helsinki-hankkeen jäätilat eivät ole
todennäköisesti yhtä laajasti harjoituskäytössä kuin vanhan jäähallin vastaavat tilat. Tämä
voi johtaa uuden harjoitusjäähallin rakentamisen tarpeeseen.
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Harjoitusjäähallitoimintojen käyttöasteet ovat tällä hetkellä palloiluhalleja suuremmat.
Kuitenkin myös palloilun ja muun sisäliikunnan prime time –harjoitusajat saadaan
vuokrattua riippumatta alueen muista liikuntatilojen rakentamis- ja/tai korjaushankkeista
(Olympiastadion, Garden Helsinki ja Kisahalli).

Eläintarhan alueen liikunta- ja monitoimikiinteistöt on kuvattu liitteessä 2.

Toiminnalliset lähtökohdat
Jääkenttäsäätiön mukaan rakennus soveltuu nykyiseen käyttöön hyvin. Jäähallin kaltaisten
monitoimiareenoiden toiminnassa ei tulevaisuudessa ole erityisempiä muutosnäkymiä.
Merkittäviä muutostarpeita ei ole, mutta toimivuutta olisi hyvä parantaa seuraavilla
toimenpiteillä:
 Järjestämällä wc-tiloja myös ylätasanteelle
 Lisäämällä kaupallisia oheispalveluja kuten ravintola- ja kioskitiloja
 Vahvistamalla kattorakenteita niin, että niihin voi ripustaa mm. esitystekniikkaa
 Pimennettävyysmahdollisuudella (nyt täytyy rakentaa tapahtumakohtaisesti)

Lisäksi toimivuutta voisi parantaa myös katon korotuksella, jolloin:
 Halliin mahtuisi lisää noin 2 000 katsomopaikkaa
 Aitioita voitaisiin lisätä (nykyisin 18 kpl, joista käytössä keskimäärin n. 12 kpl)
 Hallitilan korkeus täyttäisi kansainvälisten pallopelien uudet vaatimukset ilman, että

mediakuutio täytyy purkaa.

Tekniset ja taloudelliset lähtökohdat
Helsingin jäähallista on teetetty konsulttityönä Rakennustekninen tutkimusraportti
korjaustarpeen määrittämiseksi 13.12.2015 (Ramboll Finland Oy). Sen mukaan jäähalli
sekä harjoitushalli ovat laajan teknisen peruskorjauksen tarpeessa. Jäähalli on ikäänsä
nähden tyypillisessä, rungon osalta hyvässä kunnossa. Harjoitushalli on suhteellisesti
hieman heikommassa kunnossa. Raportissa suositellut korjaustoimet on jaoteltu
välittömästi tehtäviin, aikavälillä 1-5 v tehtäviin ja aikavälillä 5-10 tehtäviin
korjaustoimenpiteisiin.

Merkittävimmät korjaustarpeet kohdistuvat seuraaviin rakennusosiin:
 Piha-alueiden ja käännettyjen kattojen vedenpoistojärjestelyt
 Vanhan jäähallin vesikaton vedeneristeen ja yläpohjarakenteen uusiminen, välittömänä

toimenpiteenä katteen uusiminen sekä yläpohjan ilmatiiviyden parantaminen
 Vanhan jäähallin alapohjarakenteen korjaaminen
 Orgaanisen jätteen poistaminen jäähallin ryömintätiloista sekä vanhan jäähallin ja

harjoitushallin välisistä ontelo- ja sulkulaattatiloista, läpivientien ja liitoskohtien
ilmatiiviyden parantaminen

 Tiiliverhoiltujen julkisivujen vaurioituneiden osien kunnostaminen / uusiminen
 Harjoitushallin maanvastaisten seinärakenteiden kosteusteknisen toimivuuden

parantaminen
 Harjoitushallin seinä-, välipohja-, alapohja- sekä yläpohjarakenteiden kuivattaminen

sekä vaurioiden korjaaminen/uusiminen
 Harjoitushallin yhteydessä toteutettujen toimisto-osien seinärakenteiden korjaaminen /

uusiminen kosteusteknisesti toimiviksi
 Tukimuurien, portaikkojen ja istutusaltaiden korjaaminen / uusiminen
 Taloteknisten järjestelmien uusiminen
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Rakennuksiin kohdistuu lisätutkimustarpeita, joista merkittävimmät koskevat:
 Harjoitushallin runkorakenteita (tekeillä laserkeilaus ja muita lisätutkimuksia, joiden

valmistumisen jälkeen voidaan arvioida runkorakenteen mahdollisia korjaustarpeita)
 Salaojia ja niiden toimivuutta

Korjausten kustannuksiksi on raportissa arvioitu noin 32 M € (alv 0). Raportissa todetaan,
että kustannusarvion laatimisessa tehdyt rajaukset ja oletukset aiheuttavat
kustannusarvioon merkittävää epävarmuutta ja todennäköisesti kustannusten kasvamista,
mahdollisesti jopa useilla miljoonilla.

Kustannusarvio on laadittu oletuksella, että kaikki korjaukset tehdään kerralla.
Korjaustoimenpiteiden vaiheistamisen mahdollisuuksia eri vuosille ei ole tutkittu. Vaiheistus
nostaisi kokonaiskustannuksia, FMC Group Oy:n kustannusasiantuntijan arvion mukaan
ainakin 15 %.

Rakennustekninen tutkimusraportti korjaustarpeen määrittämiseksi 13.12.2015 (Ramboll
Finland Oy) on erillisenä liitteenä 3.

5 Selvitetyt vaihtoehtoiset käyttötarkoitukset

Selvityksessä tutkittiin käyttövaihtoehdot 1-4. Lisäksi mukaan otettiin selvityksen aikana
esille noussut purkuvaihtoehto 5, jota ei kuitenkaan tarkemmin tutkittu. Vaihtoehdoissa 1-4
potentiaalina on lisärakentamismahdollisuus Nordenskiöldinkadun sisäänkäyntiaukion tai
pysäköintialueen yhteyteen, mitä ei ole otettu huomioon suunnitelmissa, kustannusarviossa
tai investointilaskelmissa.

Vaihtoehto 1 ”Nordis +”
a) Garden Helsinki ei toteudu
Nykyinen toiminta jatkuu ennallaan: HIFK:n pelit, harjoitusjäätoiminta, palloilu ja
tapahtumat. Tehdään kuntotutkimuksen mukaiset tekniset korjaustoimet sekä pieniä
toiminnallisia parannuksia, joten hallin ulkohahmo säilyy ennallaan. Aulatiloihin lisätään
kaupallisia oheispalvelutiloja sekä wc-tiloja. Kattoon lisätään rakenteet esitystekniikalle.
Tehdään uusi maanalainen tekniikkatila. Rakennuksen laajuus kasvaa n. 1 350 brm2.

Päätilat ja niiden kapasiteetti:
 Pääareena säilyy ennallaan. Kentän koko on 29 x 60 m. Katsomopaikkojen määrä on

8 200 katsomopaikkaa, tapahtumissa lisäksi permantopaikkoja.
 Harjoitusjäähalli säilyy ennallaan. Kentän koko on 28 x 58 m ja katsomopaikkojen määrä

480.

b) Garden Helsinki toteutuu
Investointilaskelmissa huomioon otettu versio vaihtoehdosta 1, jossa nykyinen toiminta
jatkuu harjoitusjäätoiminnan, palloilun ja tapahtumien osalta, mutta HIFK:n liigapelit siirtyvät
uudelle Garden Helsinki- areenalle.

Vaihtoehto 2 ”Nordis Premium”
Garden Helsinki ei toteudu
Rakennuksen nykyiset toiminnot (HIFK:n pelit, harjoitusjäätoiminta, palloilu ja tapahtumat)
jatkuvat, mutta uusi korotettu kattorakenne, sisätilojen toiminnalliset muutokset ja
laatutason parantaminen mahdollistavat toimintojen monipuolistamisen.
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Kuntotutkimuksen mukaisten teknisten korjausten lisäksi tehdään merkittäviä toiminnallisia
ja rakenteellisia muutoksia. Päähallin kattoa korotetaan kattorakennetta ja –muotoa
muuttamalla, mikä muuttaa rakennuksen ulkohahmoa. Katon korotus mahdollistaa mm.
katsomopaikkojen lisäämisen, esitystekniikan vaatimat rakenteet sekä uudet aitiotilat.
Uudet aitiot toteutetaan kattorakenteisiin tukeutuvana, hallin muotoa myötäilevänä
nauhana. Uudet talotekniset tilat integroidaan kattorakenteeseen. Kaupallisia
oheispalvelutiloja sekä wc-tiloja lisätään. Rakennuksen nurkkiin tehdään
poistumistieportaat.

Uusi pysäköintihalli totutetaan muuttamalla nykyinen harjoitusjäähalli 200 auton 2-
tasoiseksi pysäköintihalliksi, jolloin pysäköintipaikkojen määrä nykyinen
maantasopysäköinti mukaan lukien on yhteensä n. 800 ap. Ajoyhteys pysäköintihalliin
järjestyy Pohjoiselta Stadionintieltä. Nordenskiöldinkadun Nordenskiöldinkadun puoleisen
piha-alueen alle tehdään uusi, nykyistä vastaava harjoitushalli.

Rakennuksen laajuus kasvaa 5 400 brm2, lisäksi uusi pysäköintihallin välipohja 2 320 brm2..

Päätilat ja niiden kapasiteetti:
 Katon korotuksen ansiosta pääareenan kapasiteetti kasvaa, jolloin sen

katsomopaikkojen kokonaismääräksi saadaan 10 200 (nykyiset 8 200 + 2 000 uutta).
Tapahtumissa on käytössä lisäksi permantopaikkoja. Pääareenalle toteutetaan uudet
aitiotilat kattorakenteisiin tukeutuvana, hallin muotoa myötäilevänä nauhana.
Pääareenan vapaaksi korkeudeksi saadaan n. 17 m.

 Uusi harjoitusjäähalli toteutetaan kapasiteetiltaan nykyistä vastaavana (480
katsomopaikkaa).

Vaihtoehto 3 ”Palloiluareena”
Garden Helsinki toteutuu
Kuntotutkimuksen mukaisten teknisten korjausten lisäksi päähalliin rakennetaan uusi
välipohja, jolloin 2. tasolle saadaan kolmen sisäpelikentän palloiluareena. Palloilun lisäksi
uusi areenataso mahdollistaa sisäharjoittelun, mutta madaltuneen huonekorkeuden vuoksi
ei viihdetapahtumia eikä osaa kansainvälisistä palloilutapahtumista (mm. lento- ja
koripallo). Alin (nykyinen) areenataso sekä harjoitusjäähalli säilyvät harjoitusjääkäytössä (a)
tai muutetaan sisäliikuntatiloiksi (b, c).

Suurin osa aula- ja ravintolatiloista muutetaan liikunta- ja liikunnan oheistiloiksi.
Rakennuksen nurkkiin lisätään poistumisportaat. Tehdään uusi maanalainen tekniikkatila.
Hallin ulkohahmo säilyy ennallaan. Rakennuksen laajuus kasvaa n. 4 100 brm2.

Päätilat ja niiden kapasiteetti:
 Uusi palloiluareena 2. tasolla on kooltaan 55 x 85 m (kolme sisäpelikenttää). Vapaa

korkeus on 4,5 - 7,6 m. Palloiluareenalla on noin 4 450 katsomopaikkaa, joista 1 200
sijaitsee siirtokatsomoissa.

 Alimmalle tasolle jäävän nykyisen areenan koko säilyy ennallaan (35 x 66 m). Tilan
vapaa korkeus on n. 6,5 m ja katsomon kapasiteetti n. 3 250 hlöä.

 Harjoitushallin kapasiteetti säilyy ennallaan.

a) jäät säilytetään
Investointilaskelmissa huomioon otettu versio vaihtoehdosta 3, jossa alin (nykyinen)
areenataso sekä harjoitushalli säilyvät harjoitusjääkäytössä.
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b) jäät poistetaan
Investointilaskelmissa huomioon otettu versio vaihtoehdosta 3, jossa alin (nykyinen)
areenataso sekä harjoitusjäähalli muutetaan sisäliikuntakäyttöön kevyin muutoksin (mm.
sisäliikuntakäyttöön soveltuva lattiapinnoite).

c) jäät poistetaan, muualle rakennetaan korvaava harjoitusjäähalli
Investointilaskelmissa huomioon otettu versio vaihtoehdosta 3 b, jossa on lisäksi otettu
huomioon jonnekin muualle rakennettava korvaava harjoitusjäähalli.

Vaihtoehto 4 ”Monitoimiareena”
Garden Helsinki toteutuu
Vaihtoehdon 3 toimenpiteiltään raskaampi versio, jossa kuntotutkimuksen mukaisten
teknisten korjausten sekä uuden välipohjan toteuttamisen lisäksi kattoa on korotettu
kattorakennetta ja –muotoa muuttamalla. Syntyvä uusi monitoimiareenataso mahdollistaa
palloilun (kolme sisäpelikenttää) mukaan lukien kansainväliset palloilutapahtumat, yleisen
sisäharjoittelun sekä tapahtumatoiminnan. Alin (nykyinen) areenataso sekä harjoitusjäähalli
säilyvät harjoitusjääkäytössä (a) tai muutetaan sisäliikuntatiloiksi (b, c).

Tilojen laatutasoa parannetaan. Kaupallisia oheispalvelutiloja sekä wc-tiloja lisätään (vrt. ve
2 ”Nordis Premium”). Rakennuksen poistumisjärjestelyt uusitaan. Hallin ulkohahmo
muuttuu katon korottamien myötä hieman enemmän kuin vaihtoehdossa 2 ”Nordis
Premium”. Laajuus kasvaa 8 550 brm2.

Päätilat ja niiden kapasiteetti:
 Uusi monitoimiareena 2. tasolla on kooltaan 55 x 85 m (kolme sisäpelikenttää).  Uuden

korotetun katorakenteen myötä tilan vapaaksi korkeudeksi saadaan 15 m ja
katsomokapasiteetiksi noin 7 330 katsomopaikkaa, joista 2 880 on siirtokatsomoissa.
Tapahtumissa myös permantopaikat ovat käytössä.

 Alimmalle tasolle jäävän nykyisen areenan koko säilyy ennallaan (35 x 66 m). Tilan
vapaa korkeus on n. 6,5 m ja katsomon kapasiteetti n. 3 250 hlöä.

 Harjoitusjäähallin kapasiteetti säilyy ennallaan.

a) jäät säilytetään
Investointilaskelmissa huomioon otettu versio vaihtoehdosta 4, jossa alin (nykyinen)
areenataso sekä harjoitushalli säilyvät harjoitusjääkäytössä.

b) jäät poistetaan
Investointilaskelmissa huomioon otettu versio vaihtoehdosta 4, jossa alin (nykyinen)
areenataso sekä harjoitusjäähalli muutetaan sisäliikuntakäyttöön kevyin muutoksin (mm.
sisäliikuntakäyttöön soveltuva lattiapinnoite).

c) jäät poistetaan, muualle rakennetaan korvaava harjoitusjäähalli
Investointilaskelmissa huomioon otettu versio vaihtoehdosta 4 b, jossa on lisäksi otettu
huomioon jonnekin muualle rakennettava korvaava harjoitusjäähalli.

Viitesuunnitelmat vaihtoehdoista 1-4 ovat liitteessä 4.
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6 Vaihtoehtojen arvioidut rakentamiskustannukset

Vaihtoehtojen viitesuunnitelmista on laskettu kustannusarviot osin tavoitehintamenetelmällä
ja osin rakennusosapohjaisesti. Kustannusarviot on laadittu kustannustasossa 12/2015
RI=108,4, THI=157,9. Kustannusarviot koskevat jäähallin ja harjoitushallin muodostamaa
kokonaisuutta. Niissä ei ole eroteltu Helsingin kaupungin omistaman jäähallin osuutta eikä
Jääkenttäsäätiön omistaman harjoitushallin osuutta toisistaan.

Arvioidut rakentamiskustannukset M €
alv 0 alv 24 %

Vaihtoehto 1 ”Nordis +” 38,3 47,5
Vaihtoehto 2 ”Nordis Premium” 77,5 96,1
Vaihtoehto 3 ”Palloiluareena” 50,7 62,9
Vaihtoehto 4 ”Monitoimiareena” 79,1 98,1

Kustannusselvityksen yhteenveto vaihtoehdoista 1-4 on liitteessä 5.

7 Investointilaskelma (vaihtoehtojen nettonykyarvo 30 v ajalta)

Eri vaihtoehtojen taloudellisia vaikutuksia tarkasteltiin Helsingin kaupungin
investointilaskelmaohjeen mukaisesti 30 vuoden ajanjaksolla. Tarkasteltavaksi
tunnusluvuksi valittiin investoinnin nettonykyarvo (NPV). Se on laskettu Helsingin
kaupunkikonsernin näkökulmasta, ei yksittäisen kaupungin viraston, laitoksen tai muun
organisaation näkökulmasta. Näin ollen kaupunkikonsernin sisäisiä rahavirtoja kuten
sisäisiä vuokria ei ole mallinnettu.

nettonykyarvo (NVP) M €, alv 0
alin ylin

Vaihtoehto 1 ”Nordis +”
a) Garden Helsinki ei toteudu -41 -32
b) Garden Helsinki toteutuu -58 -51

Vaihtoehto 2 ”Nordis Premium”
Garden Helsinki ei toteudu -78 -64

Vaihtoehto 3 ”Palloiluareena”,
Garden Helsinki toteutuu
a) jäät säilytetään -87 -79
b) jäät poistetaan -89 -83
c) jäät poistetaan, muualle rakennetaan

korvaava harjoitusjäähalli -93 -86
Huom. laskelma ei sisällä aulatilaan sijoittuvia uusia liikunta- ja liikunnan oheistiloja, joiden
määrää ja laatua ei ole tarkemmin suunniteltu.

Vaihtoehto 4 ”Monitoimiareena”
Garden Helsinki toteutuu
a) jäät säilytetään -116 -99
b) jäät poistetaan -114 -100
c) jäät poistetaan, muualle rakennetaan

korvaava harjoitusjäähalli -118 -103

Investointilaskelma vaihtoehdoista 1-4 on liitteessä 6.
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8 Vaihtoehtojen alustavat vuokrakustannukset

Tällä hetkellä tilakeskus on vuokrannut jäähallin liikuntavirastolle ja liikuntavirasto edelleen
Jääkenttäsäätiölle. Harjoitushalli siihen sisältyvine tiloineen on Jääkenttäsäätiön
omistuksessa. Jääkenttäsäätiö huolehtii jäähallin sekä harjoitushallin käyttö- ja
ylläpitokuluista.

Liikuntaviraston nykyisin tilakeskukselle maksama pääomavuokra jäähallista on 33 252 € /
kk ja 399 024 € / v. Jääkenttäsäätiön nykyisin liikuntavirastolle maksama vuokra on 18 833
€ / kk ja 226 000 € / v.

Vaihtoehtojen alustavat vuokralaskelmat on laskettu siten, että tilakeskus vuokraa jäähallin
liikuntavirastolle ja harjoitushalli toimisto- ym. tiloineen on Jääkenttäsäätiön omistuksessa.
Tilakeskus maksaa rakentamiskustannukset jäähallin osalta ja Jääkenttäsäätiö
omistamansa harjoitushallin osalta.

Siten pääomavuokran perusteena olevista rakentamiskustannuksista on vähennetty
Jääkenttäsäätiön harjoitushallin arvioitu kustannusosuus. Vaihtoehdoissa 1, 3 ja 4
Jääkenttäsäätiön kustannusosuuden arviona on käytetty 7,5 M € (harjoitusjäähallin
peruskorjaus). Vaihtoehdossa 2 Jääkenttäsäätiön kustannusosuuden arviona on käytetty
9,4 M € (uuden harjoitushallin rakentaminen ja nykyisten toimistotilojen peruskorjaus). Em.
rakentamiskustannusten jakautuminen Helsingin kaupungin ja Jääkenttäsäätiön välillä on
suuntaa-antava arvio, sitä ei ole kustannusarviossa erikseen laskettu.

Tilakeskuksen vuokra liikuntavirastolle sisältää jäähallin pääomavuokran 3 %
tuottovaateella 30 vuoden poistoajalla, tontin vuokran sekä tilakeskuksen hallintokulut.

M € / v
Vaihtoehto 1 ”Nordis +” 2,9
Vaihtoehto 2 ”Nordis Premium” 5,0
Vaihtoehto 3 ”Palloiluareena” 3,5
Vaihtoehto 4 ”Monitoimiareena” 4,8

9 Jäähallin ja harjoitusjäähallin purkaminen

Selvitystyön aikana nousi esille viides vaihtoehto, jossa vanha jäähalli ja harjoitusjäähalli
purettaisiin. Tämän vaihtoehdon selvittäminen ei kuulunut työryhmän alkuperäiseen
toimeksiantoon eikä sitä ole tarkemmin tässä selvitystyössä tutkittu.

Koska jäähalli on Helsingin kaupungin ja harjoitushalli kaupunkikonserniin kuuluvan
Jääkenttäsäätiön omistuksessa, on purkuvaihtoehdossa otettava huomioon tarvittavat
juridiset ja taloudelliset järjestelyt näiden ja muiden asianosaisten toimijoiden välillä.

Tilakeskuksen mukaan, viitekohteisiin perustuen jäähallin ja harjoitusjäähallin arvioidut
purkukustannukset ovat arvonlisäverottomana yhteensä noin 5 M € (200 € / brm2).

Helsingin nykyisen harjoitusjääkapasiteetin säilyttäminen nykyisellä tasolla edellyttäisi
korvaavan harjoitusjäähallin toteuttamista jonnekin muualle. Liikuntaviraston mukaan
korvaavan harjoitusjäähallin rakentamiskustannukset ovat tällä hetkellä noin 6,3 M € alv 0
(perustuen Kaarelaan suunnitellun 2-kaukaloisen harjoitusjäähallin kustannusarvioon).
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Deloitten selvityksen mukaan muualle toteutettavan korvaavan harjoitusjäähallin
nettonykyarvo 30 vuoden ajalta on -3 - -4 M €, alv 0.

Jäähallilta, harjoitusjäähallilta sekä näitä palvelevalta pysäköintialueelta
purkuvaihtoehdossa vapautuvan maa-alan myyntihinta riippuu kaavamuutoksen sallimista
käyttötarkoituksista, rakennusoikeuden kokonaismäärästä sekä rakennusoikeuden
jakautumisesta eri käyttötarkoituksille. Rakennusoikeuden yksikköhinnat vaihtelevat
merkittävästi käyttötarkoituksittain. Asumisen yksikköhinta on alueella korkein, kun taas
puistoalueeksi kaavoitettaessa myyntituloja ei saataisi lainkaan.
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Liite 1

1

Työryhmä

Päivi Etelämäki, projektinjohtaja, kiinteistövirasto, tilakeskus (pj)
Petteri Huurre, osastopäällikkö, liikuntavirasto
Tom Kivimäki, toimitusjohtaja, Jääkenttäsäätiö
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, kaupunginkanslia

Konsultit:
Arkkitehtitoimisto AFKS Oy, viitesuunnitelmien arkkitehtisuunnittelu
HKR-ark, viitesuunnitelmien rakennesuunnittelu
Hepacon Oy, viitesuunnitelmien LVI-suunnittelu
FMC laskentapalvelut Oy, viitesuunnitelmien kustannusselvitys
Deloitte Oy, vaihtoehtojen 1-4 investointilaskelmat

Työn aikana kuullut asiantuntijat:
Sami Haapanen, kiinteistöviraston tonttiosasto
Lea Kivilahti, kiinteistövirasto, tilakeskus
Raija-Mäkinen Stormbom, tilakeskus (alustavat vuokralaskelmat)
Ville Vastamäki, kaupunginkanslia



Liite 2

Eläintarhan alueen urheilu- ja monitoimikiinteistöt

Helsingin jäähallin lisäksi Eläintarhan alueella sijaitsevat seuraavat liikunta- ja
urheilukiinteistöt:

Olympiastadion
Olympiastadionin peruskorjaushanke on aikataulutettu valmistuvaksi 2019, jolloin
peruskorjattu Olympiastadion tulee olemaan suurtapahtumien areena sekä liikunnan,
urheilun, kulttuurin, viihteen ja turismin kohtauspaikka. Peruskorjatussa kiinteistössä tulee
olemaan mm:
 yleisurheilukenttä ratoineen ja jalkapallokenttä sekä katsomo 35 – 36 000 hlölle,

kahdeksan aitiotilaa
 liikunta-, kokous- ja monitoimitiloja
 toimistotiloja (Stadion-säätiön omat toimistotilat sekä n. 265 työpistettä)
 Matkailu- ja yleisöpalvelutiloja (ravintola, kokouskabinetti, keittiö, kiinteitä ja tilapäisiä

myyntipisteitä yleisötiloihin)
 Urheilumuseo

Kisahalli
Töölön Kisahalli on yksi Suomen suurimmista ja suosituimmista monitoimihalleista, jossa
käy vuosittain yli 600 000 asiakasta. Kisahalli toimii myös suurten massatapahtumien
tukikohtana (mm. Helsinki City Run, Naisten Kymppi ja Helsinki City Marathon). Kori- ja
lentopallossa pelataan säännöllisesti eri tason sarjaotteluja. Liikuntatilat jakautuvat A- ja B-
halleihin sekä erilliseen kuntosalitilaan. A-hallissa on palloilukenttiä, voimistelualue,
kuntosali- ja voimailualueet, juoksusuora sekä suuri määrä erilaisia pienempiä liikuntatiloja
yhteensä noin 20 eri lajin harrastustoimintaan. B-hallissa on koripallokenttä katsomoineen,
miekkailu- tanssi- ja kamppailulajitilat. Kisahallissa on myös liikuntaviraston toimistotilat ja
erilisia ulosvuokrattuja tiloja.

Eläintarhan kenttä
Eläintarhan kentän alueella on yleisurheiluun, talviurheiluun ja skeittaukseen liikuntapaikat.
Alueella on katsomo, kahvila, huolto- ja varastorakennukset sekä pukusuojarakennus.
Alueelta pääsee yleisurheilun maanalaiseen harjoittelutunneliin, jossa on juoksusuora,
pituushyppypaikka ja oheisharjoittelutila. Kokonaisuudessa Eläintarhan urheilukentän alue
on 65 000 m2. Eläintarhan kenttä on Suomen käytetyin yleisurheilukenttä ja monet muut
lajit käyttävät sitä oheisharjoitteluun. Alueella järjestetään kesäkaudella viikoittain
yleisurheilukilpailuja eri ikäluokissa ja lajeissa.

Sonera Stadium
Sonera Stadium toimii monitoimiareenana, pääkäyttönään jalkapallo. Stadion koostuu
ulkoareenasta, jonka kapasiteetti on 10 300 katsojaa sekä sen kehälle sijoittuvista
sisätiloista. Sisätiloissa järjestetään erilaisia tapahtumia ympäri vuoden.

Päätilatyypit:
 yleisöaulaa ja yleisöpalvelutiloja
 ravintolatiloja
 toimisto- ja kokoustilaa

Pysäköintipaikat sijoittuvat Urheilukadun varteen sekä rakennuksen kaakkoispäätyyn.
Stadionin huoltoajo tapahtuu Urheilukadun kautta luoteissivulta.
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Helsingin kaupungin liikuntavirastolla on Stadiumilla kahdeksan pukuhuonetta, jotka
palvelevat pallokenttäalueen käyttäjiä.

Uimastadion
Uimastadion on avoinna vuosittain toukokuun alkupuolelta syyskuun puoleen väliin.
Kesäkauden aikana maauimalan palveluita käyttää 270 000  – 300 000 asiakasta. Suuri osa
asiakkaista saapuu paikalle jalkaisin, polkupyörällä tai julkisilla liikennevälineillä.
Uimastadionilla ei ole erillistä pysäköintialuetta.

Uimastadionilla on 50 metrin uima-allas, hyppy-allas, lasten allas sekä kahluuallas. Alueella
on nurmialue auringonottoa varten, pukuhuone- ja katsomorakennus sekä ulkoilmakahvila.
Asiakkaita palvelevat myös pieni kuntosali, beach volley – kentät, vesiliukumäki ja lasten
leikkialueet

Suuret tapahtumat kuten Helsinki City Run (HCR) ja Helsinki City Marathon (HCM) sekä
erityisesti Helsinki City Triathlon asettavat omat erityisvaatimuksensa ympäristölle ja
liikenteelle. Alueella liikkuu tuolloin tuhansittain urheilijoita ja tapahtuman huoltoliikennettä.

Suunnitteluvaiheessa olevat hankkeet:

Projekti Garden Helsinki
Suunnitteilla oleva Garden Helsinki-hanke sisältää suunnitelmatilanteen 12/2015 mukaan:
 Monitoimiareenan, 11 000 katsomopaikkaa
 ”Mid-areenan”, 2 500 katsomopaikkaa
 Urheilun harjoitushallin
 Hotellin
 Toimistotilaa
 Asuntoja
 Maanalaisia kauppa-, liike- ja palvelutiloja

Liikuntapalveluja

Hankkeelle myönnetty tontin suunnitteluvaraus on voimassa 30.6.2016 asti.
Toteuttamisesta ei ole päätöksiä.
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