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§ 180
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Otto Meren ym. valtuustoaloitteesta tekojääkentän to-
teuttamiseksi Tehtaanpuiston kentälle

HEL 2018-004198 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää alueellisten liikuntamahdolli-
suuksien lisäämistä kannatettavana. Liikuntainvestointeihin varatut 
määrärahat eivät tällä hetkellä riitä asukasluvun kasvun ja kasvavan 
palvelutarpeen edellyttämiin liikuntahankkeisiin. Jotta uusia tekojäära-
tahankkeita voitaisiin toteuttaa riittävästi, tulisi sekä investointi- että 
käyttömäärärahoja nostaa. Uusien tekojääratojen kiireellisyysjärjestyk-
sessä tulisi tukeutua kulttuurin ja vapaa-ajan tulevaan kaupunkitasoi-
seen arvioon palvelutarjonnasta.

Aloite on sinänsä hyvin perusteltu, sillä eteläisen suurpiirin alueella ei 
ole kuin Rautatientorin tekojäärata vaikka suurpiirissä on yli 112 000 
asukasta. Asukasmäärä kasvaa ennusteiden mukaan vielä kymmenellä 
tuhannella Jätkäsaaren asuinalueen valmistuessa. Lisäksi tekojään 
käyttäjäkuntaa arvioitaessa on muistettava Helsingin kantakaupungin 
olevan maan suurin päiväkotien, koulujen ja ylempien oppilaitosten 
keskittymä.

Entinen liikuntavirasto ja liikuntalautakunta tunnistivat tämän tarpeen jo 
1990-luvulla, jolloin Johanneksen puistoon teetettiin ensimmäinen teko-
jääratasuunnitelma asukasyhdistysten ja koulujen toiveiden mukaisesti. 
Silloin ei kuitenkaan päästy sopuun huoltorakennuksen sijoittamisesta 
ja hanke pantiin jäihin. Uusi yritys tehtiin 2000-luvun alussa, jolloin lii-
kuntatoimen investointien taloussuunnitelmaan hyväksyttiin 1,2 miljoo-
naa euroa vuodelle 2011 Johanneksen kentän tekojääkentän ja sen 
huoltorakennuksen toteuttamiseksi.

Vuosina 1888–1891 rakennetun ruotsalaisen arkkitehti Adolf Emil Me-
landerin suunnittelema Johanneksenkirkko vihittiin käyttöön 
13.12.1891. Kirkkoa ympäröivän puiston suunnitteli silloinen kaupun-
ginpuutarhuri Svante Olsson. Johanneksen kenttä valmistui vuonna 
1909 ja muu puisto vuonna 1914. Johanneksen puisto ja sillä sijaitseva 
kenttä kuuluvat RKY-alueeseen (valtakunnallisesti merkittävä rakennet-
tu kulttuuriympäristö), joka sitten johti hankkeen siirtämiseen Tehtaan-
puistoon. Kaupunkisuunnittelu ja kaupunginmuseo halusivat säilyttää 
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Johanneksenkirkon miljöön nykyisellään, joten kentän laajennusta tai 
tekonurmea ei hyväksytty.

Tehtaanpuistoa hallitseva, sen länsipäässä sijaitseva Lars Sonckin 
suunnittelema Mikael Agricolan kirkko ja siihen liittyvä seurakuntatalo 
valmistuivat vuonna 1935. Kiinteistölautakunta teetti vuonna 1933 Teh-
taanpuiston järjestelyehdotuksen, jonka laati arkkitehti Birger Brunila. 
Hän suunnitteli puiston itäpäähän 49 x 90 metrin pesäpallokentän joka 
sitten toteutettiin 1930-luvun loppupuolella. Kenttä säilyi lähes alkupe-
räisessä tilassaan aina vuoteen 2017, jolloin nykyinen kumirouhepintai-
nen tekonurmi jalkapallokenttä rakennettiin.

Liikuntaviraston talousarvioesityksessä vuodelle 2016 mainittiin, että 
Tehtaanpuiston kentän alle asennettaisiin jäädytysputket, vaikka kau-
pungin taloustilanteen vuoksi tekojäärataa ei vielä toteutettaisi. Kun 
kenttä rakennettiin, niin putkia ei kuitenkaan kustannussyistä asennet-
tu. Näin ollen tekojään toteuttaminen Tehtaanpuiston kentälle tulisi kal-
liiksi. Tekonurmimaton katteena toimiva kumirouhe pitäisi imuroida 
pois, matto leikata liikuteltavan kokoisiksi paloiksi ja poistaa se, asen-
taa putket hiekan alle, liimata matto uudelleen paikalleen sekä kattaa 
se kumirouheella. Liikuntapaikkapalvelulla on huonoja kokemuksia uu-
delleen asennetuista tekonurmimatoista, esimerkiksi Tapulikaupungin 
liikuntapuistosta, sillä niiden saumoja ei ole saatu tasaisiksi, joten kent-
tien laatu ja käyttäjäturvallisuus ovat heikentyneet. Kumirouhepintainen 
tekonurmi on vielä melkoinen ylimääräinen eriste hiekalla peitettyjen 
jäädytysputkien päällä, joten kumirouhetekonurmien jäädytys on han-
kalaa.

Paljon edullisempi vaihtoehto tekojääkentän toteuttamiseksi kantakau-
pungin alueelle olisi palata alkuperäiseen suunnitelmaan ja tehdä se 
Johanneksen puistoon, jonne se voitaisiin nyt toteuttaa nykyisen puis-
tosuunnitelman mukaisesti hiekkapintaisena ja halutun muotoisena. 
Jäädytysputkisto voitaisiin peittää hiekan alle ja kenttä voitaisiin jäädyt-
tää talvisin tuomalla kentälle kaksi konttia kolmeksi kuukaudeksi, toinen 
jäädytyslaitteistoa ja toinen jäänhoitokonetta varten. Ratkaisu olisi Teh-
taanpuistoa edullisempi sekä rakennus- että käyttökustannuksiltaan 
kun ylimääräistä eristekerrosta ei olisi jäädytystä haittaamassa, lisäksi 
kenttä sijaitsee vanhassa Punanotkon painaumassa Punavuorten kal-
liolla olevan kirkon varjossa. Tekojään toteuttaminen Johanneksen ken-
tälle jättäisi Tehtaanpuiston jalkapallotekonurmen hyvään kuntoon sekä 
lisäisi merkittävästi liikuntamahdollisuuksia kantakaupungissa. 

Tekojääradan rakentaminen pidentää useimpina talvina huomattavasti 
luistelukautta Helsingin ilmasto-olosuhteissa ja parantaa muutenkin 
jääliikunnan olosuhteita. Liikuntaolosuhteiden parantaminen lisää lii-
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kunnan määrää ja sillä on sitä kautta myönteisiä kansanterveydellisiä 
vaikutuksia lähialueilla laajemminkin.

Jotta hanke olisi mahdollinen, sille tulisi olla varattuna riittävät määrära-
hat suunnittelun aloittamista varten. Suunnittelun yhteydessä selvite-
tään myös tarkemmin Johanneksen ja vaihtoehtoisesti Tehtaanpuiston 
tekojääradan rakentamisen kustannukset.

Tehtaanpuistoon ehdotetun tekojään kustannuksia ei ole huomioitu lii-
kuntapalvelujen vuoden 2019 käyttötalouden talousarviossa eikä liikun-
tapuistojen rakentamiseen varatussa investointiohjelmassa. Aloitetta 
perustellaan tekojään kovalla kysynnällä kantakaupungin alueella. Te-
kojääratojen määrän kasvu edellyttää myös jäähoitokoneiden hankinto-
jen lisäystä.

Helsingissä on tällä hetkellä 7 tekojäärataa: Kallio, Kontula, Käpylä, 
Lassila, Oulunkylä, Pukinmäki ja Rautatientori. Laajasalon liikuntapuis-
toon valmistuu loppuvuodesta 2018 uusi kaukalon kokoinen tekojäära-
ta. Kantakaupungin tekojäätilanne helpottuu osittain syksyllä 2019, kun 
Jätkäsaareen rakennettavaan liikuntapuistoon valmistuu iso, jalkapallo-
kentän (64 x 100 m) kokoinen tekojäärata, jonka käyttökustannukset on 
huomioitu liikuntapalvelujen taloussuunnitelmassa.

Liikuntavirasto teetti vuonna 2017 selvityksen liikuntapaikkojen saavu-
tettavuudesta ja tulevien liikuntapaikkojen optimaalisista sijainneista pit-
kän aikavälin tarkastelussa. Saavutettavuus- ja sijaintioptimointitarkas-
telut toteutettiin tekojääkentille ja neljälle muulle eri liikuntapaikkatyypil-
le. Selvityksestä kävi ilmi, että Jätkäsaaren liikuntapuistoon suunniteltu 
tekojääkenttä parantaa saavutettavuutta etenkin tulevaisuuden väestö-
ennuste huomioiden. Selvityksessä tekojääkenttäverkoston optimaali-
simmat sijainnit uusille tekojääkentille sijaitsevat Herttoniemessä, Ös-
tersundomissa, Vuosaaressa ja Haagan/Ruskeasuon alueilla. Kulttuu-
rin ja vapaa-ajan toimiala on ottanut selvityksen tulokset huomioon ja 
ryhtynyt edistämään liikuntapaikkojen rakentamisohjelman yhteydessä 
tekojääkenttää Laajasalo-Herttoniemi alueelle ja Vuosaaren alueelle.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala toteuttaa laajemman koko toimialan 
palveluverkkoa koskevan selvityksen, Kulttuurin ja vapaa-ajan olosuh-
teiden suunnitteluperiaatteet.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen-Jormakka

Lisätiedot
Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi
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Liitteet

1 Meri Otto Aloite Kvsto 11042018 3

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt 17.10.2018 mennessä kulttuuri- ja va-
paa-aikalautakunnalta lausuntoa kaupunginhallitukselle valtuutettu Otto 
Meren ja 27:n muun valtuutetun valtuustoaloitteesta, jossa kaupunkia 
edellytetään selvittämään Tehtaanpuiston tekojääkentän rakentamisen 
edellytykset ja ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin tekojääradan saamisek-
si eteläisimpään kantakaupunkiin. Aloite kokonaisuudessaan on liittee-
nä. 

Valtuustoaloitteesta ei ole pyydetty lausuntoa muilta lautakunnilta. 

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen-Jormakka

Lisätiedot
Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791
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