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§ 131
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Ville Jalovaaran ym. talousarvioaloitteesta tekojääradan 
saamiseksi Vuosaareen vuonna 2021

HEL 2020-002458 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ei pidä mahdollisena Vuosaaren pie-
nen tekojääradan rakentamisen aikaistamista vuodelle 2021.

Aloitteessa esitetään Vuosaareen rakentamisohjelmassa olevan vuo-
delle 2025 suunnitellun tekojääradan aikaistamista alkamaan jo vuonna 
2021. Aloitetta perustellaan viime vuosien epävarmoilla luonnonjääolo-
suhteilla sekä sillä, ettei 40 000 asukkaan Vuosaaressa ole vielä yh-
tään tekojäärataa.

Liikuntapaikkojen ja ulkoilualueiden rakentamisen talousarvoraami 
vuodelle 2021 on supistunut koronapandemian vuoksi huomattavasti 
keväällä 2020 tehdystä tarpeiden kartoituksesta ja aiemmasta talous-
suunnitelmaehdotuksesta. Tämänhetkisessä talousarvioraamiesityk-
sessä ensi vuodelle on varattu määrärahoja vain 7,5 miljoonaa euroa, 
kun tarve oli arvioitu aiemmin noin 10 miljoonaksi euroksi. Vuosaaren 
tekojääradan rakentamisen aikaistaminen vuodelle 2021 ei siten ole 
mahdollista.

Talousarvioehdotuksessa Vuosaaren pienen tekojääradan rakentami-
seen on vuodelle 2025 varattu 700 000 euroa. Vertailun vuoksi tänä 
vuonna valmistuneen Lauttasaaren pienen tekojääradan rakentaminen 
maksoi noin 750 000 euroa. Vastaavasti Vuosaaren tekojääradan ra-
kentaminen lisäisi vuosittaisia käyttömenoja 70 000 euroa. 

Vuosaaren tekojääradan rakentaminen ja siihen liittyvä kesäkäyttö li-
säisivät liikuntapuiston käyntikertoja noin 40 000 kappaletta. Tekojää-
radan rakentamisella olisi myönteisiä vaikutuksia paitsi liikunnan lisää-
misen suhteen myös alueen nuorison kannalta merkittävänä harras-
tusmahdollisuuksia lisäävänä sosiaalista integraatiota ja hyvinvointia 
edistävänä toimenpiteenä.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791
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Liitteet

1 Talousarvioaloite, tekojäärata Vuosaareen vuonna 2021, Jalovaara 
Ville

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta 
lausuntoa valtuutettu Ville Jalovaaran ja viiden muun valtuutetun alle-
kirjoittamasta talousarvioaloitteesta tekojääradan rakentamiseksi Vuo-
saareen vuonna 2021. Aloite kokonaisuudessaan on liitteenä. Talous-
arvion laatimisohjeiden mukaisesti lauta- ja johtokuntien on käsiteltävä 
talousarvioaloitteista annettavat lausunnot samanaikaisesti talousar-
vioehdotusten kanssa.

Talousarvioaloitteesta on pyydetty lausuntoa myös kaupunkiympäristö-
lautakunnalta. 

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791
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