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§ 167
Valtuutettu Teija Makkosen aloite jalkapallohallista Tapulikaupungin 
liikuntapuistoon

HEL 2021-013428 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Teija Makkosen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Teija Makkonen ja 19 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että Tapulikaupungin liikuntapuistoon rakennetaan kaupungin lii-
kuntapalvelujen hallinnoima kiinteä ja lämmin jalkapallohalli.

Kaupunginhallitus ei kannata aloitteessa ehdotetun jalkapallohallin ra-
kentamista Tapulikaupungin liikuntapuistoon. Kiinteät jalkapallohallit 
ovat haasteellisia ennen kaikkea lämpimän vuodenajan käytön osalta 
sekä niiden korkeiden investointi- ja käyttökustannusten takia.

Kaupungilla on kaksi omaa kiinteää jalkapallohallia, Myllypurossa sijait-
seva Pallomylly ja Talin jalkapallohalli. Näiden suosituin käyttöaika on 
lokakuusta maaliskuun loppuun. Kesäkaudella jalkapalloilijat mieluum-
min pelaavat ulkona ja kiinteät hallit ovat varsin vähäisellä käytöllä. 
Ympärivuotisen käytön puute korostaa kiinteän jalkapallohallin korkeita 
investointikustannuksia, jotka ovat liikuntapalvelujen arvion mukaan 
noin 15─20 miljoonaa euroa.

Aloitteessa ehdotettu alue Tapulikaupungin liikuntapuistossa on liian 
pieni (4 660 m²) kiinteää jalkapallohallia varten. Pallomyllyn koko on 
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noin 10 000 m² ja Talin jalkapallohallin noin 8 700 m². Tällä hetkellä ai-
noa kaavoituksen puolesta sopiva ja vapaa tontti jalkapallohallille sijait-
see Vuosaaren liikuntapuistossa.

Korkeiden investointikustannusten ja vähäisen kesäkäytön vuoksi kiin-
teitä jalkapallohalleja ei ole viime vuosina juurikaan rakennettu. Niiden 
sijaan on rakennettu Best Hall -tyyppisiä kevytrakenteisempia halleja 
tai ylipainehalleja, joille on tehty aiempaa tukevammat perustukset. Täl-
laisten hallien investointikustannukset ovat kiinteitä halleja huomatta-
vasti matalammat, noin 3─5 miljoonaa euroa. 

Helsingissä on tällä hetkellä kymmenen jalkapalloseurojen hallinnoi-
maa ylipainehallia, joista suurin osa lasketaan alas kesän ajaksi. Uusia 
on suunnitteilla ainakin Lauttasaareen, Kumpulanlaaksoon, Vuosaa-
reen ja Laajasaloon. Kaupungilla ei ole omia ylipainehalleja, eikä niiden 
hankkimista pidetä tarkoituksenmukaisena muun muassa runsaan 
energiankulutuksen ja talviturvallisuuteen liittyvien riskien vuoksi.

Jalkapallon kesäkauden harjoittelu- ja peliolosuhteet ovat Helsingissä 
hyvällä tasolla, mutta talviolosuhteiden parantamiseen on selkeä tarve. 
Leutoina talvina kiinteiden ja ylipainehallien ohella pelataan lämmitetyil-
lä ulkotekonurmikentillä, joita on tällä hetkellä yhdeksän. Näistä kolme 
on kaupungin ja kuusi jalkapalloseurojen. Lämmitettävien tekonurmien 
määrää olisi tarpeen lisätä joko kaupungin omina kenttinä tai yhteis-
työssä seurojen kanssa. 

Vastaus on kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunnon mukainen. 
Lautakunta on äänin 8−4 puoltanut ajatusta, että Tapulikaupungin lii-
kuntapuistoon voisi selvittää Best Hall -hallin rakentamista yhdessä 
kaupunkiympäristön toimialan kanssa. Tähän ei kuitenkaan ole tällä 
hetkellä varattu määrärahaa eikä hanke ole liikuntapaikkarakentamisen 
investointiohjelmassa. Kaupunkiympäristön toimiala on ilmoittanut, ettei 
sillä ole asiaan lausuttavaa.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus 
esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vä-
hintään 15 valtuutettua.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Teija Makkosen aloite
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 16.05.2022 § 374

HEL 2021-013428 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

09.05.2022 Pöydälle

02.05.2022 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 15.02.2022 § 33

HEL 2021-013428 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ei tällä hetkellä kannata kiinteän ja 
lämmitettävän jalkapallohallin rakentamista Tapulikaupungin liikunta-
puistoon. Hallit ovat haasteellisia liikuntapaikkoja ennen kaikkea läm-
pimän vuodenajan käytön osalta sekä niiden korkeiden investointi- ja 
käyttökustannusten takia.

Kiinteiden jalkapallohallien perustamista rajoittaa lisäksi
liikuntapaikkarakentamiselle kaavoitettujen alueiden ja tonttien niuk-
kuus. Aloitteessa ehdotettu alue Tapulikaupungin liikuntapuistossa on 
kooltaan 4 660 m², mikä on liian pieni jalkapallohallia varten. Vertailuna 
todettakoon, että Myllypuron Pallomyllyn koko on noin 10 000 m² ja Ta-
lin jalkapallohallin noin 8 700 m². Tällä hetkellä ainoa kaavoituksen 
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puolesta sopiva ja vapaa tontti jalkapallohallille sijaitsee Vuosaaren lii-
kuntapuistossa.

Toinen Helsingin kaupungin viimeisistä itse rakentamista ja uusista si-
säliikuntapaikoista on yllä mainittu jalkapallohalli Pallomylly. Halli val-
mistui vuonna 2009. Pallomyllyn lisäksi kaupunki omistaa ja hallinnoi 
vastaavanlaista jalkapallohallia Talissa. Näiden suosituin käyttöaika on 
yleensä lokakuusta maaliskuun loppuun, minkä ulkopuolella jalkapalloi-
lijat mieluummin pelaavat ulkona. Kiinteät hallit ovat kesällä usein var-
sin vähäisellä käytöllä.

Ympärivuotisen käytön puute korostaa Talin tai Myllypuron kaltaisen 
kiinteän jalkapallohallin korkeita investointikustannuksia. Ne ovat kult-
tuurin ja vapaa-ajan toimialaan kuuluvan liikuntapalvelukokonaisuuden 
arvion mukaan noin 15 000 000 ─ 20 000 000 euroa. Hintaa voivat li-
säksi korottaa hallin sijainnin vaatimat maansiirtotyöt sekä mahdolliset 
rakennuslupaviranomaisten vaatimukset.

Edellä mainituista syistä kiinteitä jalkapallohalleja ei ole viime vuosina 
juurikaan rakennettu. Niiden sijaan Suomeen nousseet jalkapallohallit 
ovat olleet besthall-tyylisiä tai sitten ylipainehalleja, joille on viime aikoi-
na rakennettu aiempaa tukevammat perustukset. Tällaisten hallien in-
vestointikustannukset ovat olleet kiinteitä halleja huomattavasti mata-
lammat, noin 3 000 000 ─ 5 000 000 euroa. 

Helsingissä kaupungin jalkapalloseurat hallinnoivat tällä hetkellä kym-
mentä erikokoista ylipainehallia. Näiden ohella seurat suunnittelevat 
uusien ylipainehallien pystyttämistä ainakin Lauttasaareen (PPJ), 
Kumpulanlaaksoon (KÄPA), Vuosaaren liikuntapuistoon (Viikingit) ja 
Laajasalon liikuntapuistoon (LPS). Ylipainehallit ovat harvoin pystyssä 
ympäri vuoden, vaan ne usein lasketaan alas keväällä jalkapalloväen 
toiveesta tai viranomaisluvista johtuen. 

Liikuntapalvelukokonaisuudella ei ole omia ylipainehalleja, eikä niiden 
hankkimista pidetä tarkoituksenmukaisena muun muassa talviturvalli-
suuteen liittyvien riskien sekä ylipainehallien energiankulutuksen vuok-
si. Ennen jalkapallohallin rakentamispäätöksen tekemistä tulisikin huo-
lehtia liikuntapalvelukokonaisuuden investointi- ja käyttötalousmäärä-
rahojen lisäämisestä sekä riittävyydestä nykyisten toimintojen turvaa-
miseksi. Samaten tulisi pohtia runsaasti energiaa kuluttavien liikunta-
paikkarakentamishankkeiden soveltumista kaupungin kunnianhimoisiin 
ympäristötavoitteisiin.

Jalkapalloilun kesäkauden olosuhteet Helsingissä ovat tällä hetkellä 
vähintään hyvällä tasolla. Kaupungista löytyy yhteensä 76 erikokoista 
tekonurmikenttää tai -aluetta. Näistä 36 on liikuntapalvelukokonaisuu-
den hallinnassa ja 28 jalkapallo- seurojen tai niiden omistamien yhtiöi-
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den rakentamia ja hallinnoimia. 12:ta tekonurmialuetta tai -kenttää hal-
linnoivat muut kaupungin toimialat sekä palvelut.

Jalkapalloilun talviharrastamista tukevat kiinteiden ja ylipainehallien 
ohella kaupungin lämmitetyt tekonurmikentät, joita Helsingistä löytyy 
yhdeksän kappaletta. Kaupungin liikuntapalvelukokonaisuus hallinnoi 
näistä yhteensä kolmea (Pallokenttä 1, Pallokenttä 6 ja Vuosaari). Lo-
puista vastaavat helsinkiläiset jalkapalloseurat. 

Helsingissä on selvä tarve jalkapallon talviolosuhteiden parantamiseen. 
Lämmitettävien tekonurmikenttien määrää olisi syytä lisätä joko Helsin-
gin omina kenttinä tai yhteistyössä seurojen kanssa. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta puoltaa kuitenkin ajatusta siitä, että 
niin kutsutun besthall-halliratkaisun rakentamista pilottihankkeena Ta-
pulikaupungin liikuntapuistoon (nykyisen tekonurmen päälle tai luon-
nonnurmialueelle) tulisi selvittää yhdessä kaupunkiympäristön kanssa.

Besthall-kiinteä-kevytrakenteinen -halli on ympäri vuoden käytettävissä 
oleva jalkapallo- ja urheiluhalli, joka parantaisi jalkapallon talviolosuh-
teita, ja palvelisi alueen asukkaita sekä varhaiskasvatuksen ja perus-
koulujen käyttötarpeita. Jalkapallon talvikauden olosuhteiden kehittämi-
selle on kokonaisuudessaan kaupungissa tunnistettua tarvetta alueelli-
nen ja tasapainoinen kaupunkikehittäminen ja saavutettavuus huomioi-
den.

Käsittely

15.02.2022 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Asian aikana kuultavana oli liikuntapaikkapäällikkö Petteri Huurre. 
Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Vastaehdotus 1:
Teija Makkonen: Kappale 9)
Poistetaan:
Taloudellisten haasteiden ohella liikuntapoliittinen näkökulma ei sel-
keästi tue kiinteän jalkapallohallin rakentamista, sillä jalkapalloilun olo-
suhteet Helsingissä ovat tällä hetkellä vähintään hyvällä tasolla. Kau-
pungista löytyy yhteensä 76 erikokoista tekonurmikenttää tai -aluetta. 
Näistä 36 on liikuntapalvelukokonaisuuden hallinnassa ja 28 jalkapallo- 
seurojen tai niiden omistamien yhtiöiden rakentamia ja hallinnoimia. 
12:ta tekonurmialuetta tai -kenttää hallinnoivat muut kaupungin toimia-
lat sekä palvelut. Kaikki alueet ja kentät eivät ole jalkapallon pelikaute-
nakaan jatkuvassa käytössä, vaan vapaata kenttätilaa löytyy varsin 
runsaasti ympäri kaupunkia esimerkiksi viikonloppuisin ja arkisin toimis-
toaikojen sisältä. 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2022 6 (7)
Kaupunginvaltuusto

Asia/30
01.06.2022

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

Lisätään kappale:
Jalkapalloilun kesäkauden olosuhteet Helsingissä ovat tällä hetkellä 
vähintään hyvällä tasolla. Kaupungista löytyy yhteensä 76 erikokoista 
tekonurmikenttää tai -aluetta. Näistä 36 on liikuntapalvelukokonaisuu-
den hallinnassa ja 28 jalkapallo- seurojen tai niiden omistamien yhtiöi-
den rakentamia ja hallinnoimia. 12:ta tekonurmialuetta tai -kenttää hal-
linnoivat muut kaupungin toimialat sekä palvelut.

Kannattaja: Veronika Honkasalo

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi Teija Makkosen vastaehdo-
tuksen yksimielisesti.

Vastaehdotus 2:
Teija Makkonen: Lisätään kappale 10) loppuun seuraavat:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta puoltaa kuitenkin ajatusta siitä, että 
niin kutsutun besthall-halliratkaisun rakentamista pilottihankkeena Ta-
pulikaupungin liikuntapuistoon (nykyisen tekonurmen päälle tai luon-
nonnurmialueelle) tulisi selvittää yhdessä kaupunkiympäristön kanssa.

Besthall-kiinteä-kevytrakenteinen -halli on ympäri vuoden käytettävissä 
oleva jalkapallo- ja urheiluhalli, joka parantaisi jalkapallon talviolosuh-
teita, ja palvelisi alueen asukkaita sekä varhaiskasvatuksen ja perus-
koulujen käyttötarpeita. Jalkapallon talvikauden olosuhteiden kehittämi-
selle on kokonaisuudessaan kaupungissa tunnistettua tarvetta alueelli-
nen ja tasapainoinen kaupunkikehittäminen ja saavutettavuus huomioi-
den.

Kannattaja: Hilkka Ahde

Vastaehdotus 3:
Veronika Honkasalo: Lisätään lausunnon loppuun kappale: 

Helsingissä on selvä tarve jalkapallon talviolosuhteiden parantamiseen. 
Lämmitettävien tekonurmikenttien määrää olisi syytä lisätä joko Helsin-
gin omina kenttinä tai yhteistyössä seurojen kanssa. 

Kannattaja: Paavo Arhinmäki

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Teija Makkosen vastaehdotuksen 2 mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 4
Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, Veronika Honkasalo, Nina 
Miettinen
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Ei-äänet: 8
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Oona Hagman, Eeva Kärkkäinen, Heimo 
Laaksonen, Teija Makkonen, Dani Niskanen, Nina Suomalainen

Tyhjä: 1
Tuomas Tuomi-Nikula

Poissa: 0

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi Teija Makkosen vastaehdo-
tuksen 2 mukaan muutetun ehdotuksen äänin 4 - 8  (1 tyhjä).

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Veronika Honkasalon vastaehdotuksen 3 mukaisesti muu-
tettuna

Jaa-äänet: 0

Ei-äänet: 9
Mahad Ahmed, Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, Oona Hag-
man, Veronika Honkasalo, Heimo Laaksonen, Teija Makkonen, Nina 
Miettinen, Dani Niskanen

Tyhjä: 4
Hilkka Ahde, Eeva Kärkkäinen, Nina Suomalainen, Tuomas Tuomi-
Nikula

Poissa: 0

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi Veronika Honkasalon vas-
taehdotuksen 3 mukaan muutetun ehdotuksen äänin 0 - 9  (4 tyhjää).

01.02.2022 Pöydälle

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

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

kimmo.isotalo(a)hel.fi


