
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2020 1 (2)
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Asia/22
08.09.2020

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 51400 Fredriksberg, Konepajankuja 3 +358 9 310 1060 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 00510 Faksi Alv.nro
kulttuurijavapaa-aika@hel.fi FI02012566

§ 141
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Otto Meren toivomusponnesta jääurheilun ja jalkapallon 
harrastamisen toimintaedellytysten selvittämisestä Garden Helsinki 
-hankkeen rakennustöiden aikana

HEL 2020-001941 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa, että jalkapallon peli- ja har-
rastusolosuhteet ovat Helsingissä hyvällä tasolla eikä Garden Helsingin 
toteutuminen vaikuta näihin merkittävästi. Jalkapallon toimintaedelly-
tykset säilyvät Töölön alueella vähintään nykyisellä tasolla, talviharjoit-
teluolosuhteiden jopa parantuessa. 

Pallokentällä numero 7 HJK:n käytössä oleva ylipainehalli korvataan 
uudella täysimittaisella ylipainehallilla ja siirretään kaupungin liikunta-
palveluiden hallinnassa olevalle viereiselle kentälle. Uusi ylipainehalli 
on nykyistä hallia suurempi, mikä lisää tilojen laatua ja mahdollistaa 
monipuolisemman käytön. Tämän johdosta käytöstä poistuvan lämmi-
tettävän tekonurmen tilalle rakennetaan uusi vastaava Pallokentälle 
numero 1 (korvaa nykyisen luonnonnurmen), mikä valmistuu suunni-
telmien mukaan keväällä 2021. Kokonaisuutena käytöstä poistuisi alu-
eelta yksi 58 m x 88 m kokoinen tekonurmikenttä, mutta sen sijaan Pal-
lokentälle numero 7 on mahdollista sijoittaa hiukan pienempi 40 m x 60 
m kokoinen pelikenttä. 

Jääurheilun olosuhteiden säilyminen on myös huomioitu Garden Hel-
sinki –päätösten yhteydessä. Helsingin kaupunki on edellyttänyt tontin-
varausehdoissa, että Garden Helsinki -hanke on velvollinen yhdessä 
Jääkenttäsäätiön kanssa suunnittelemaan ja toteuttamaan varausalu-
eelle tilat harjoitusjäähallia varten ja vuokraamaan tilat tavanomaisin 
ehdoin ja hinnoin Jääkenttäsäätiölle, ellei Jääkenttäsäätiö päätä olla 
vuokraamatta tiloja. Kun tilat harjoitusjäähallia varten on rakennettu, 
niin harjoitusjääkenttien tilanne pysyy vähintään nykyisen tasoisena. 
Ennen kuin uudet harjoitusjääkentät ovat valmiit, eivätkä nykyiset har-
joitusjääkentät ole enää käytettävissä, syntyy tilanne, jossa harjoitus-
jäiden määrä tilapäisesti vähenee. Tämän takia selvitellään korvaavien 
harjoitusjääkenttien rakentamista ensivaiheessa Herttoniemeen ja Gar-
den Helsingin rakennusajan osalta mahdollisesti toteutuviin yksityisiin 
hankkeisiin tai vaihtoehtoisesti Jääkenttäsäätiön/Helsingin kaupungin 
erillisenä hankkeena.
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Esittelijä
vs. liikuntajohtaja
Petteri Huurre

Lisätiedot
Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi

Liitteet

1 Meri Otto, toivomusponsi, Kvsto 12.2.2020 asia 8

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt 30.9.2020 mennessä  kulttuuri- ja va-
paa-aikalautakunnalta lausuntoa kaupunginhallitukselle valtuutettu Otto 
Meren 12.2.2020 tekemään toivomusponteen, jossa pyydetään kau-
punkia selvittämään Garden Helsinki -hankkeen rakennustöiden aikana 
mahdollisuudet turvata jääurheilun ja jalkapallon harrastamisen toimin-
taedellytykset kaupungissa. Toivomusponsi kokonaisuudessaan on liit-
teenä.

Toivomusponnesta on pyydetty lausuntoa myös kaupunkiympäristölau-
takunnalta.
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