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§ 220
Valtuutettu Jussi Chydeniuksen toivomusponsi tekonurmikenttien 
alueellisesta jakautumisesta

HEL 2021-006830 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Johanna 
Nuortevan ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 
2.6.2021 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteis-
tä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille val-
tuutetuille.

Esittelijän perustelut

Käsitellessään tekonurmikenttiä koskevaa aloitetta 2.6.2021 kaupun-
ginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Jussi Chydeniuksen ehdottaman toi-
vomusponnen:

"Kaupunginvaltuusto edellyttää, että valmisteltaessa pitkäjänteisempää 
suunnitelmaa koulujen pihojen ja kouluja lähellä sijaitsevien pienten 
hiekkakenttien kunnon ja ylläpidon parantamiseksi, selvitetään mahdol-
lisuudet ottaa huomioon jo olemassa olevien tekonurmikenttien alueel-
linen jakautuminen kaupungissa."

Asiasta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan, kasvatus- ja koulu-
tuslautakunnan sekä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunnot.
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Tasainen alueellinen jakautuminen on keskeinen lähiliikuntapaikkojen 
suunnittelua ohjaava periaate. Tavoitteena on, että kaupunkilaisilla olisi 
yhdenvertaiset lähiliikkumismahdollisuudet kaikilla alueilla. Tämän saa-
vuttamiseksi sekä liikuntapaikkoja että koulujen pihoja suunnitellaan 
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan, kasvatuksen ja koulutuksen toimia-
lan ja kaupunkiympäristön toimialan yhteistyönä. 

Yhteensä Helsingissä on yli 70 eri kokoista ja laatuista tekonurmialuet-
ta. Suurin osa täysimittaisista jalkapallon tekonurmikentistä sijoittuu lii-
kuntapuistoihin, joita kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelut 
ylläpitää. Osa kentistä on jalkapalloseurojen hallinnassa ja niiden käyt-
töaste on hyvin korkea.

Kaupunkiympäristön toimiala hallinnoi puistoalueilla olevia tekonurmi-
kenttiä, joita on yhteensä 30. Ne sijoittuvat usein leikkipaikkojen yhtey-
teen ja ovat kaupunkilaisten vapaassa käytössä. Puistojen tekonurmet 
eivät yleensä ole mitoiltaan minkään lajin virallisia kenttiä, vaan sopivat 
ennemmin pelailuun ja lasten leikkeihin. Ne sijoittuvat melko tasaisesti 
koko kaupunkiin. Tekonurmikenttien lisäksi liikuntapuistoissa ja yleisillä 
alueilla on mm. hiekka-, nurmi-, kumi-, asfalttibetoni- ja sorapäällystei-
siä pelikenttiä, yhteensä satoja.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala hallinnoi koulujen pihoilla olevia 
tekonurmikenttiä, mutta niitä on tällä hetkellä vain muutama. Muiden 
toimialojen ja jalkapalloseurojen hallinnassa olevat tekonurmikentät 
ovat päiväaikaan lähellä sijaitsevien koulujen käytössä hyvin laajasti. 
Vastaavasti koulujen ja päiväkotien pihat ja liikunta-alueet ovat toimin-
ta-aikojen ulkopuolella vapaassa käytössä.

Koulujen pihojen liikunnallisuuden lisääminen on ollut tavoitteena edel-
lisen strategiakauden liikkumisohjelmassa. Vuosina 2019─2020 kym-
menen koulupihan liikkumisolosuhteita parannettiin erillismäärärahalla 
ja valmistelussa on pitkäjänteisempi suunnitelma pihojen kunnon ja yl-
läpidon parantamiseksi. Liikunnallisuuden edistäminen on kaikkien toi-
mialojen yhteinen tavoite.

Tekonurmikenttiä lisäämällä parannetaan ennen kaikkea jalkapallon 
harrastusmahdollisuuksia. Samalla kuitenkin usein vähennetään jääur-
heilun harrastuspaikkoja, koska tekonurmikenttiä on viime vuosina ra-
kennettu pääasiassa olemassa oleville hiekkakentille. Hiekkakentät 
ovat kesäaikaan vähällä käytöllä, mutta niiden jäädyttäminen on merkit-
tävästi helpompaa, edullisempaa ja ympäristöystävällisempää kuin te-
konurmikenttien. Erityisesti kumirouhetekonurmi eristää lämpöä, mikä 
heikentää jäädytystehoa ja vaatii runsaasti energian käyttöä. Jäädyttä-
minen puolestaan kuluttaa tekonurmea ja aikaistaa sen uusimistarvet-
ta.
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Luistelupaikkojen kysyntä on ollut viime vuosina kasvussa, ja sen yh-
teensovittaminen jalkapallon tarpeiden kanssa ei ole helppoa. Liikunta-
palvelujen näkemys on, että jalkapallotekonurmet tulisi jatkossa jättää 
jäädyttämättä ja luistelupaikat tulisi tehdä tekojääradoille, hiekkakentille 
ja hiekkatekonurmille. Tämä on myös jalkapalloseurojen toive, koska 
leutoina talvina tekonurmikentillä pystytään harjoittelemaan lähes ym-
päri vuoden. Seurojen hallinnassa olevien täysimittaisten tekonurmi-
kenttien käyttöaste on hyvin korkea, ja useat seurat rakentaisivat niitä 
mielellään lisää. 

Liikuntapalvelut on viime vuonna aloittanut tekonurmialueiden ja jää-
kenttien verkostotarkastelutyön, jonka tarkoituksena on selvittää kau-
punkilaisten toiveet jääkentillä ja tekonurmilla harrastamiselle. Tavoit-
teena on luoda käsitys siitä, kuinka monta hiekkakenttää kaupungin tu-
lisi säästää jääurheilumahdollisuuksien turvaamiseksi myös jatkossa. 
Samalla saadaan suuntaa sille, kuinka monta hiekkakenttää voidaan 
vuokrata jalkapalloseuroille uusien kumirouhetekonurmien rakentamis-
ta varten.

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toi-
mitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen joh-
dosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hy-
väksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen myös muille valtuute-
tuille.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Päätöshistoria
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Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 14.12.2021 § 206

HEL 2021-006830 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa, että tekonurmialueiden ja -
kenttien rakentaminen on lähtökohtaisesti positiivinen ja kannatettava 
asia. Paremmat fasiliteetit kannustavat kaupunkilaisia liikkuman ja ko-
keilemaan erilaisia urheilulajeja. 

Tekonurmia rakentamalla parannetaan ennen kaikkea palloilun, mutta 
samalla usein kavennetaan jääurheilun harrastusmahdollisuuksia. Tä-
mä on seurausta siitä, että tekonurmimattoja on viime vuosina asennet-
tu ennen kaikkea jo olemassa oleville kivituhkakentille. Erityisesti jalka-
palloilun tarkoitukseen asennetut tekonurmimatot ovat herkkiä jäädyt-
tämiselle ja toimenpide lyhentää mattojen käyttöikää merkittävästi. Sa-
mat matot ovat myös haasteellisia jäädyttämisen näkökulmasta. Erityi-
sesti kumirouhepohjaiset alustat toimivat kylmän eristeenä, mikä hei-
kentää jäädytystehoa ja vaatii tämän takia runsasta energian käyttöä. 
Tämä taas kasvattaa liikuntapuistojen käyttökustannuksia sekä tuottaa 
merkittäviä ilmastopäästöjä. Näin ollen jalkapallotekonurmet tulisi jat-
kossa jättää mahdollisimman pitkälti jäädyttämättä talvisin, mikä on leu-
tojen talvien yleistyessä myös jalkapalloseurojen kasvava toive. Jää-
kentät taas tulisi kumirouhetekonurmikenttien sijaan tehdä tekojäära-
doille sekä kivituhka- ja hiekkatekonurmikentille.

Edellä mainitusta näkökulmasta olisi täten tärkeää arvioida eri liikunta-
muotojen harrastusolosuhdetilannetta ja kenttien käyttöä aina kokonai-
suutena. Kumirouhepohjaisen tekonurmimaton asentaminen kesäisin 
vähällä käytöllä olevalle kivituhkakentälle on hyväksi jalkapalloilun har-
rastamiselle, mutta heikentää puolestaan jääurheilun asemaa ja kaven-
taa kaupungin jääkenttäverkoston tilannetta.

Helsingissä on tällä hetkellä yli 70 erikokoista ja -laatuista tekonurmia-
luetta. Helsingin kaupunki hallinnoi näistä suurinta osaa ja kaupungin 
sisällä merkittävimmästä osasta vastaa kulttuurin ja vapaa-ajan toimia-
lan liikuntapalvelukokonaisuus. Merkittävässä roolissa ovat myös urhei-
luseurojen ylläpitämät tekonurmikentät, joita useat seurat myös mie-
luusti rakentaisivat lisää. Tulisi ennemmin pohtia keinoja tämän hetkis-
ten alueiden ja kenttien käytön tehostamiseksi esimerkiksi viikonloppui-
sin ja vapaakäyttövuorojen osalta.

Liikuntapalvelukokonaisuus on aloittanut keväällä 2021 tekonurmia-
lueiden ja jääkenttien verkostotarkastelutyön. Projektin tarkoituksena 
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on selvittää kaupunkilaisten tarpeet ja halut jääkentillä sekä tekonur-
mialueilla harrastamiselle. Työn konkreettisena tavoitteena on luoda 
käsitys siitä, että kuinka monta kivituhkakenttää kaupungin tulisi sääs-
tää jääurheilumahdollisuuksien turvaamiseksi myös tulevaisuudessa. 
Samalla selvitystyön pohjalta voidaan vetää johtopäätökset siitä, kuinka 
monta kivituhkakenttää voidaan vuokrata esimerkiksi jalkapalloseuroille 
kumirouhepohjaisten tekonurmikenttien rakentamista varten.

Pienempiä kenttiä koulujen läheisyydessä ja puistoalueilla hallinnoivat 
pääasiassa kasvatuksen ja koulutuksen sekä kaupunkiympäristön toi-
miala. Kaupunkistrategian kärkihankkeena toteutettavassa liikkumisoh-
jelmassa on asetettu tavoite koulupihojen liikunnallisuuden lisäämises-
tä. Vuosina 2019─2020 kymmenen koulupihan liikkumisolosuhteita pa-
rannettiin erillismäärärahalla ja valmistelussa on pitkäjänteisempi 
suunnitelma pihojen kunnon ja ylläpidon parantamiseksi. Tätä edesaut-
taisi entistä toimivampi yhteistyö kaupunkiympäristön, kasvatuksen ja 
koulutuksen, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan sekä Staran välillä. Tä-
mä on välttämätöntä, koska kenttien maa-alueet ovat eri toimialojen 
hallinnoimia ja myös toteutuksessa tarvitaan yhteistyötä yli toimialarajo-
jen. Liikunnallisuuden edistämisen tulee myös olla kaikkien hallintokun-
tien yhteinen tavoite.

Tämä lausunto noudattelee kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan aiem-
pia kannanottoja:

16.2.2021, § 10 kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi  lausunnon val-
tuutettu Jussi Chydeniuksen valtuustoaloitteesta tekonurmikenttien ra-
kentamiseksi kaupunkilaisten vapaaseen käyttöön. Lausunnossa todet-
tiin, että tekonurmialueiden ja -kenttien rakentaminen on lähtökohtai-
sesti kannatettava asia. 

Uusien tekonurmikenttien rakentamisen rinnalla tulisi kuitenkin pohti 
keinoja yleisövuorojen käytön tehostamiseksi. Toiseksi vanhojen teko-
nurmimattojen siirtäminen toisilta kentiltä ei ole lähtökohtaisesti kanna-
tettava ajatus. Mattojen käyttöikä on keskimäärin seitsemästä kymme-
neen vuotta, jonka jälkeen ne tulisi kulumisesta johtuen uusia, eikä siir-
tää vähemmän tärkeinä pidetyille alueille. Lisäksi mattojen siirtämises-
sä merkittävänä käytännön riskinä on niiden repeäminen ja tätä kautta 
muuttuminen käyttäjille vaarallisiksi.

Huomionarvoista on myös se, että liikuntapalvelukokonaisuuden vastuu 
rajoittuu pitkälti isojen tekonurmikenttien ylläpitämiseen, kun taas pie-
nempiä kenttiä koulujen läheisyydessä ja puistoalueilla hallinnoivat 
pääasiassa kasvatuksen ja koulutuksen sekä kaupunkiympäristön toi-
mialat.
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6.10.2020, § 166  kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi lausunnon 
valtuutettu Johanna Nuortevan valtuustoaloitteesta koskien tekonurmi-
kenttien varaamisesta muille tahoille kuin urheiluseuroille. Lausunnos-
sa todettiin, että tekonurmikenttävuoroja ei riitä jaettavaksi kaikille haki-
joille, sillä vuoroja on paljon vähemmän kuin halukkaita käyttäjiä. Ulko-
tekonurmikenttien lisäksi Myllypuron Pallomyllyssä ja Talin jalkapallo-
hallissa järjestetään kaikille avoimia niin sanottuja kolikkovuoroja, joille 
osallistuminen on yksilölle edullista. Tekonurmikenttien ohella vastaa-
vanlaista liikuntatilaa löytyy kaupungin 30 hiekkakentältä. Näistä kentis-
tä merkittävä on hyvin pienellä käytöllä ja niiltä vapaiden vuorojen löy-
täminen onnistuu vaivattomasti.

Käsittely

14.12.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Veronika Honkasalo: Poistetaan (kappaleista 5 ja 6):

"Liikuntapalvelukokonaisuuden näkemyksen mukaan kaupungissa ei 
kuitenkaan tällä hetkellä ole merkittävää painetta rakentaa uusia teko-
nurmialueita- tai kenttiä. Uusien tekonurmikenttien sijaan"

Ja

"Oman näkemyksensä tueksi"

Kannattaja: Teija Makkonen

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi Veronika Honkasalon vas-
taehdotuksen yksimielisesti.

30.11.2021 Pöydälle

Esittelijä
vs. liikuntajohtaja
Petteri Huurre

Lisätiedot
Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi
Kimmo Isotalo, erityissuunnittelija, puhelin: 310 32342

kimmo.isotalo(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 30.11.2021 § 672

HEL 2021-006830 T 00 00 03

Lausunto
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Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Suurin osa isoista tekonurmikentistä sijoittuu liikuntapuistoihin, joita 
kulttuuriin ja vapaa-ajan toimiala hallinnoi ja ylläpitää. Helsingissä on 
myös useita yksityisiä, yhdistysten hallinnoimia tekonurmikenttiä. Suuri 
osa yksityisistä kumirouhetekonurmista on yritysten, eli kenttäyhtiöiden, 
hallinnoimia, ja niiden taustalla vaikuttaa lähes aina yhdistys, joka on 
jalkapalloseura. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala hallinnoi koulujen 
yhteyteen sijoittuvia kenttiä ja kaupunkiympäristön toimialan isännöitsi-
jät vastaavat niiden ylläpidosta. Tämän lisäksi kaupunkiympäristön toi-
miala hallinnoi ja ylläpitää yleisillä alueilla satoja kenttiä, joista monet 
ovat kivituhkapäällysteisiä eli niin kutsuttuja hiekkakenttiä. Näiden li-
säksi on tekonurmisia, asfalttibetonisia, nurmi-, kumi- ja sorapäällystei-
siä pelikenttiä sekä muutamia Novotan-pinnoitteisia. 

Puistoalueilla sijaitsevat kentät eivät ole usein mitoiltaan minkään lajin 
virallisia kenttiä, vaan sopivat ennemmin pelailuun ja lasten leikkeihin. 
Kaupunkiympäristön toimialan hallinnoimat kentät ovat kaikille avoimia, 
eikä niille voi varata vuoroja. Puistoissa on noin 30 tekonurmikenttää, 
joiden kunnossapidosta kaupunkiympäristön toimiala vastaa, ja ne ovat 
erityisesti leikkipuistojen ja leikkipaikkojen yhteydessä. Suurin osa näis-
tä tekonurmikentistä on alle tuhat neliömetriä, koon vaihdellen muuta-
masta sadasta pieniin kymmenien neliömetrien kenttiin. Kentät ovat 
enimmäkseen materiaaliltaan hiekkatekonurmea. Kaupunkiympäristön 
tekonurmikenttien sijoittuminen painottuu hienoisesti kantakaupunkiin, 
jossa ovat suurimmat käyttöpaineet, kulutus ja väestötiheys. Muuten 
nämä tekonurmikentät ovat sijoittuneet melko tasaisesti koko kaupun-
kiin. Pääperiaatteena kaikessa suunnittelussa on tasapuolisuus ja hy-
vän ympäristön suunnittelu, mikä vaatii myös eri alueiden erityispiirtei-
den huomioon ottamista. 

Tekonurmikenttien verkoston suunnittelussa avainasemassa on kult-
tuurin ja vapaa-ajan toimiala, jolla on parhaat resurssit tukea ja kehittää 
eri lajien harjoittelumahdollisuuksia sekä yleisesti kuntalaisten mahdol-
lisuuksia laadukkaaseen ja monipuoliseen liikuntaan. Koulujen yhtey-
teen sijoittuva tekonurmikenttäverkosto taas on kasvatuksen ja koulu-
tuksen toimialan vastuulla. Tekonurmikenttien verkoston suunnittelussa 
on tärkeää tehdä yhteistyötä myös kaupunkiympäristön toimialan kans-
sa liittyen puistoalueilla sijaitseviin kenttiin. Yhteistyöpintoja ovat esi-
merkiksi asemakaavoitus, kaupungin yleisten alueiden suunnittelu sekä 
liikkumisohjelman puitteissa tapahtuva kehittäminen. Rakentamispai-
neista huolimatta asemakaavoituksessa varmistetaan riittävät tilava-
raukset pelikentille ja ulkoilulle myös uusilla alueilla ja täydennysraken-
nettaessa. 
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Viheralueilla sijaitsevien tekonurmikenttien kunnossapito

Kaupunkiympäristön toimialalla rakennukset ja yleiset alueet -
palvelukokonaisuus vastaa kenttien kunnossapidosta ja kaikki kentät 
ovat yleisen kunnossapidon piirissä. Pienten hiekkakenttien käyttöas-
tetta tulee jatkossa seurata nykytilannetta tarkemmin, koska osa niistä 
ruohottuu vähälle jääneen käytön takia. Kunnossapito huoltaa pelikent-
tiä ylläpidon tuotekorttien mukaan. Työhön kuuluu erilaisten rakenne-
puutteiden korjaaminen, kuten painumien korjaus ja nurmikko- tai pin-
tamateriaalin sekä täyteaineen lisäys. Tavoite on, että pelikenttien tulee 
olla käyttökunnossa aikavälillä 1.5.–30.10. Erilaiset pintamateriaalit 
vaativat eri määrän kunnossapitoa. Kivituhkapintaisten hiekkakenttien 
etu on niiden helppohoitoisuus, kun taas esimerkiksi hiekkatekonurmet 
vaativat enemmän kunnossapidon resursseja. 

Hiekkatekonurmen ja kumirouhetekonurmen käytössä tulee aina huo-
mata varmistaa sen elinkaaren aikaisten ympäristövaikutusten hallinta 
ja turvallinen käsittely tekonurmen kuluessa loppuun. Kaupunkiympä-
ristön toimialalle tehdyssä opinnäytetyössä Viherrakentamisen synteet-
tiset materiaalit mahdollisina mikromuovin lähteinä (Karjalainen 2021) 
tutkittiin muun muassa muutamia Helsingissä toteutuneita rakennus-
kohteita. Havainto oli, että eniten synteettisiä materiaaleja käytetään 
esimerkiksi liikuntakentillä. Kentillä käytettävä kumirouhe on potentiaa-
linen mikromuovin lähde, joskaan tätä ei ole tarkemmin tutkittu. Ympä-
ristönsuojelun näkökulmasta mikromuovia ei pitäisi päätyä maaperään 
tai vesistöön eikä ylipäätään ympäristöä roskaamaan. Lisäksi kumirou-
hekentistä voi liueta esimerkiksi PAH-yhdisteitä luontoon. Yhdisteet 
ovat myös ihmisten terveydelle haitallisia. Myös EU-tasolla on keskus-
teltu kumirouheen mahdollisesta kieltämisestä. Olisi hyvä, että Helsin-
gissä siirryttäisiin etupainotteisesti kestäviin ratkaisuihin sekä tarkastel-
taisiin vaihtoehtoisia materiaaleja ja niiden rahoitusmahdollisuuksia. Jo 
nyt Helsingissä on käytetty sokerijuurikaspohjaista tekonurmikoiden 
täyteainetta korvaamaan kumirouhetta joissakin kohteissa.  

Toiminnallisesta näkökulmasta puistoissa sijaitsevien pienten hiekka-
kenttien muuttaminen tekonurmikentiksi ei ole kannatettavaa. Peruste-
luna tälle on hiekkakenttien monikäyttöisyys, sillä se palvelee verkoston 
joustavuutta. Lisäksi tekonurmikentät soveltuvat hiekkakenttiä heikom-
min talviliikunnan tarpeisiin, ja niiden jäädyttäminen vaatii huomattavas-
ti enemmän työtunteja. Tekonurmikentän pintarakenteet tulee uusia 8–
10 vuoden välein. Nykyiset resurssit eivät mahdollista niiden määrän li-
säämistä laajassa mittakaavassa.

Lausunto on valmisteltu yhteistyössä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan 
sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa.

Esittelijä
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va. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Maria Hyövälti, maisema-arkkitehti: 310 37494

maria.hyovalti(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 23.11.2021 § 373
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Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle Jussi 
Chydeniuksen toivomusponnesta seuraavan lausunnon:

Kasvatus- ja koulutuslautakunta kannattaa esitettyä toivomuspontta ja toteaa seu-
raavaa:

Tällä hetkellä koulupihoilla on vain muutama tekonurmikenttä. Näitä te-
konurmikenttiä hallinnoi kasvatuksen ja koulutuksen toimiala ja ylläpi-
tää kaupunkiympäristön toimiala. Lisäksi koulut voivat käyttää sovitusti 
lähellä sijaitsevia, muiden hallinnoimia tekonurmikenttiä. Kenttiä hallin-
noivat toimialat ja muut toimijat päättävät niiden käytöstä ja mahdolli-
sesta asukaskäytöstä.  Kaikki koulujen ja päiväkotien pihat ja liikunta-
alueet ovat yksiköiden toiminta-aikojen ulkopuolella asukaskäytössä.

Tekonurmikentät sijoittuvat pääosin liikuntapuistoihin ja niitä hallinnoi ja 
ylläpitää kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala. 

Kaupunkiympäristön toimiala hallinnoi ja ylläpitää yleisillä alueilla satoja 
kenttiä, joista useimmat ovat kivituhkapäällysteisiä hiekkakenttiä. Näi-
den lisäksi on esimerkiksi tekonurmisia, nurmi-, kumi- ja sorapäällystei-
siä pelikenttiä. Helsingissä on lisäksi useita yksityisiä, pääsääntöisesti 
yhdistysten hallinnoimia tekonurmikenttiä.

Helsingin tavoitteena on, että kaupunkilaisilla olisi yhdenvertaiset lähi-
liikkumismahdollisuudet kaikilla alueilla. Tämän tavoitteen saavuttami-
seksi koulujen pihoja ja lähiliikunta-alueita suunnitellaan yhteistyössä 
kulttuurin ja vapaa-ajan- sekä kaupunkiympäristön toimialan kanssa. 
Tätä yhteistyötä tehdään osana kaavoitus-, palveluverkko- ja talonra-
kentamisohjelman valmistelutyötä sekä liikkumisohjelmaa. 

Tekonurmikenttäverkoston suunnittelussa avainasemassa on kulttuurin 
ja vapaa-ajan toimiala, joka kartoittaa, tukee ja kehittää eri lajien har-
joittelumahdollisuuksia sekä kuntalaisten mahdollisuuksia laadukkaa-
seen ja monipuoliseen liikuntaan.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2022 10 (10)
Kaupunginhallitus

Asia/12
21.03.2022

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alv.nro
kaupunginkanslia@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginkanslia FI02012566

Yhteistyötä kaupunkiympäristön, kasvatuksen ja koulutuksen, kulttuurin 
ja vapaa-ajan toimialan sekä Staran välillä on tiivistetty huolehtimalla 
siitä, että yhteistyöverkostossa on mukana sekä toiminnan että tilojen 
kehittämisen ja ylläpidon näkökulmat. Kaupunkiympäristön toimialan 
kanssa tehtävässä yhteistyössä on tärkeää varmistaa riittävät alueelli-
set tilavaraukset pelikentille ja ulkoilulle ja varmistaa kenttien käytettä-
vyys asukaskäytön osalta. 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas
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