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§ 166
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Johanna Nuortevan valtuustoaloitteesta koskien teko-
nurmikenttien varaamisesta muille tahoille kuin urheiluseuroille

HEL 2020-008037 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa, että yksittäisten osien, kuten 
1/4, kategorinen varaaminen tekonurmiekonurmikentistä erikseen nuo-
risotalojen, asukasyhdistysten tai muiden vastaavien tahojen käyttöön 
ei välttämättä ajaisi sille asetettuja tavoitteita. 

Helsingin kaupunki hallinnoi yhteensä 30 tekonurmikenttää. Kentät ovat 
tällä hetkellä erittäin suosittuja ja tehokkaassa käytössä usean eri ur-
heilulajin toimesta. Tekonurmikenttiä hyödyntävät muun muassa jalka-
pallo, pesäpallo, rugby, amerikkalainen jalkapallo, baseball ja lacrosse. 

Tekonurmikenttien merkittävin käyttäjäryhmä ovat jalkapalloilijat. Tämä 
on perusteltua, sillä helsinkiläisten lasten ja nuorten keskuudessa jal-
kapallo on selvästi suosituin seuraharrastus. Poikien keskuudessa jal-
kapallo on suosituin ja tyttöjen keskuudessa toiseksi suosituin urheilu-
laji. Avustettavissa helsinkiläisissä jalkapalloseuroissa liikkuu noin 16 
200 lasta ja nuorta sekä noin 4 300 aikuista.

Jalkapalloilijoille myönnetään pääosin seurojen kautta tekonurmikent-
tävuoroja arkipäiville ja viikonlopuille. Näistä kiintiövuoroista noin 50 % 
käytetään Palloliiton otteluaikoihin. Jalkapallon jäljelle jäävästä kiintiös-
tä (noin 50 %) jaetaan vuoroja Helsingin 34:lle suurimmalle seuralle. 
Merkittävin osa näistä vuoroista myönnetään lasten ja nuorten (alle 20-
vuotiaat) toimintaan. 

Jalkapalloseurat hyödyntävät kaupungilta saamiaan harjoitusvuoroja 
lähtökohtaisesti tehokkaasti jakamalla kentän usean eri joukkueen kes-
ken. Kenttiä hyödyntävien seurojen jäsenet koostuvat useimmiten lähi-
seutujen asukkaista ja nuorista. Näin ollen tekonurmikentät ovat pää-
osin alueen omien lähiasukkaidensa käytössä.

Vakiovuorojen lisäksi tekonurmikentillä järjestetään epäsäännöllisesti 
esimerkiksi turnauksia.

Tekonurmikenttävuoroja ei riitä jaettavaksi kaikille hakijoille, sillä vuoro-
ja on paljon vähemmän kuin halukkaita käyttäjiä. Vuosittain useat pie-
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net urheiluseurat, kaupungin toimijat, työyhteisöt ja kaveriporukat jää-
vät jakoprosessissa ilman peli- tai harjoitusaikaa tekonurmikentillä. 

Seuroihin kuulumattomille kuntalaisille on varattu erillinen mahdollisuus 
hyödyntää tekonurmikenttiä. Yhteensä 15:sta kaupungin hallinnoimalta 
tekonurmikentältä on varattu kaikille tarkoitettuja, matalankynnyksen ja 
vapaaseen käyttöön tarkoitettuja yleisövuoroja arkisin klo 16–18 ja vii-
konloppuisin klo 10–12. Yleisövuorojen määrää on tarkoitus lisätä tule-
vaisuudessa sitä mukaan, kun uusia tekonurmikenttiä valmistuu. Näin 
toimittiin esimerkiksi elokuussa 2020 auenneen Arabianrannan teko-
nurmikentän kohdalla, joka on koko syksyn 2020 yleisessä käytössä. 
Seuroille ei jaeta laisinkaan vuoroja kyseiselle kentälle ennen vuotta 
2021. Muiden kuin liikuntaseuroihin kuulumattomien vuorojen määrää 
pyritään kasvattamaan sitä mukaa, kun uusia kenttiä saadaan käyt-
töön.

Yleisövuorojen aikana kentät ovat olleet pääosin varsin matalalla käy-
töllä Töölön Pallokenttää lukuun ottamatta.

Yleisövuorojen lisäksi tekonurmikenttiä voi käyttää vapaasti aina silloin, 
kun niillä ei ole etukäteen varattua vuoroja. Tiedottamista näistä va-
paista vuoroista on mahdollista kehittää.

Ulkotekonurmikenttien lisäksi Myllypuron Pallomyllyssä ja Talin jalka-
pallohallissa järjestetään kaikille avoimia niin sanottuja kolikkovuoroja, 
joille osallistuminen on yksilölle edullista. Tekonurmikenttien ohella vas-
taavanlaista liikuntatilaa löytyy kaupungin 30 hiekkakentältä. Näistä 
kentistä merkittävä on hyvin pienellä käytöllä ja niiltä vapaiden vuorojen 
löytäminen onnistuu vaivattomasti.

Helsingin kaupungin kaikkien liikuntapaikkojen vapaiden vuorojen tar-
kastaminen onnistuu osoitteesta hel.fi/liikuntatilojen varaaminen. Sivus-
tolta löytyy Liikuntakalenteri. Lisäksi valitsemalla "Muu toiminta" näkee 
kaikkien liikuntamuotojen vuorot kentällä.

Linkki kalenteriin:

https://asiointi.hel.fi/wps/portal/sahkoinen-asiointi/applications/calendar-
application/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziPT1NjAw9T
Ax93R0dzQwCDQyCA40CgJSBgX5wWqZ-QbajIgAm23ny/ 

Kesän 2021 eri toimintojen (liikuntapalvelun ja nuorisopalvelun vuorot, 
yleisövuorot sekä eri lajeille osoitettavat seuravuorot) tarve käydään lä-
pi syksyn 2020 aikana. Vuorojen jakamisessa otetaan huomioon kau-
pungin oma toiminta (esimerkiksi liikuntapalvelu ja nuorisopalvelu) ja 
yleisövuoroaika-tarve sekä se, että liikuntapalvelun edulliset vuorot 
ovat merkittävin tukimuoto liikuntaseuroille.

https://asiointi.hel.fi/wps/portal/sahkoinen-asiointi/applications/calendar-application/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziPT1NjAw9TAx93R0dzQwCDQyCA40CgJSBgX5wWqZ-QbajIgAm23ny/
https://asiointi.hel.fi/wps/portal/sahkoinen-asiointi/applications/calendar-application/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziPT1NjAw9TAx93R0dzQwCDQyCA40CgJSBgX5wWqZ-QbajIgAm23ny/
https://asiointi.hel.fi/wps/portal/sahkoinen-asiointi/applications/calendar-application/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziPT1NjAw9TAx93R0dzQwCDQyCA40CgJSBgX5wWqZ-QbajIgAm23ny/
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Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta kantaa huolta siitä, että tekonurmi-
kenttiä ei ole tällä hetkellä riittävästi avoimille yleisvuoroille, eikä myös-
kään seuravuoroille.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli yksikön päällikkö Taina Korell. Asiantuntija 
poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Otto Meren poistuttua kokouksesta ennen tämän asian päätöksente-
koa, valitsi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta tämän asian ja loppujen 
kokousasioiden ajaksi hänen tilalleen pöytäkirjantarkastajaksi Sami 
Muttilaisen.

Vastaehdotus 1:
Johanna Nuorteva: Muutetaan kappaleessa yhdeksän seuraava virke: 
"Yleisövuorojen määrää on tarkoitus lisätä tulevaisuudessa sitä mu-
kaan, kun uusia tekonurmikenttiä valmistuu." muotoon "Yleisövuorojen 
määrää on tarkoitus tulevaisuudessa lisätä."

Kannattaja: Johanna Sydänmaa

Vastaehdotus 2:
Johanna Nuorteva: Lisäys Arabianrannan tekonurmesta kertovan esi-
merkin perään kappaleessa yhdeksän: Arabianrannan tekonurmi ra-
kennettiin OmaStadi -rahoituksella ja alueen asukkaiden aloitteesta. 
Tämän kentän osalta arvioidaan varauskriteereitä erikseen. 

Kannattaja: Johanna Sydänmaa

Vastaehdotus 3:
Johanna Nuorteva: Poisto kappaleen 12 lopusta: Kenttiä hyödyntävien 
seurojen jäsenet koostuvat useimmiten lähiseutujen asukkaista ja nuo-
rista. Näin ollen tekonurmikentät ovat pääosin alueen omien lähiasuk-
kaidensa käytössä

Kannattaja: Johanna Sydänmaa

Vastaehdotus 4:
Sami Muttilainen: Lisätään lausunnon loppuun.

Lautakunta kantaa huolta siitä, että tekonurmikenttiä ei ole tällä hetkellä 
riittävästi avoimille yleisvuoroille, eikä myöskään seuravuoroille.

Kannattaja: Johanna Nuorteva

1 äänestys
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JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Johanna Nuortevan vastaehdotuksen 1 mukaan muutettu-
na

Jaa-äänet: 8
Silja Borgarsdóttir Sandelin, Veli-Pekka Dufva, Mika Ebeling, Heimo 
Laaksonen, Terhi Peltokorpi, Nasima Razmyar, Niilo Toivonen, Laura 
Varjokari

Ei-äänet: 4
Sami Muttilainen, Johanna Nuorteva, Pauliina Saares, Johanna Sy-
dänmaa

Tyhjä: 0

Poissa: 1
Otto Meri

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hylkäsi tässä äänestyksessä Johan-
na Nuortevan vastaehdotuksen 1 äänin 8–4 (1 poissa).

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Johanna Nuortevan vastaehdotuksen 2 mukaan muutettu-
na

Jaa-äänet: 8
Silja Borgarsdóttir Sandelin, Veli-Pekka Dufva, Mika Ebeling, Heimo 
Laaksonen, Terhi Peltokorpi, Nasima Razmyar, Niilo Toivonen, Laura 
Varjokari

Ei-äänet: 4
Sami Muttilainen, Johanna Nuorteva, Pauliina Saares, Johanna Sy-
dänmaa

Tyhjä: 0

Poissa: 1
Otto Meri

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hylkäsi tässä äänestyksessä Johan-
na Nuortevan vastaehdotuksen 2 äänin 8–4 (1 poissa).

3 äänestys
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JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Johanna Nuortevan vastaehdotuksen 3 mukaan muutettu-
na

Jaa-äänet: 8
Silja Borgarsdóttir Sandelin, Veli-Pekka Dufva, Mika Ebeling, Heimo 
Laaksonen, Terhi Peltokorpi, Nasima Razmyar, Niilo Toivonen, Laura 
Varjokari

Ei-äänet: 4
Sami Muttilainen, Johanna Nuorteva, Pauliina Saares, Johanna Sy-
dänmaa

Tyhjä: 0

Poissa: 1
Otto Meri

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hylkäsi tässä äänestyksessä Johan-
na Nuortevan vastaehdotuksen 3 äänin 8–4 (1 poissa).

4 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Sami Muttilaisen vastaehdotuksen 4 mukaan muutettuna

Jaa-äänet: 0

Ei-äänet: 12
Silja Borgarsdóttir Sandelin, Veli-Pekka Dufva, Mika Ebeling, Heimo 
Laaksonen, Sami Muttilainen, Johanna Nuorteva, Terhi Peltokorpi, Na-
sima Razmyar, Pauliina Saares, Johanna Sydänmaa, Niilo Toivonen, 
Laura Varjokari

Tyhjä: 0

Poissa: 1
Otto Meri

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi Sami Muttilaisen vastaeh-
dotuksen 4 mukaan muutetun ehdotuksen äänin 0–12 (1 poissa).

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
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Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791
petteri.huurre(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutetun aloite 17062020 Nuorteva Johanna, Tekonurmikenttien 
varaus myös muille kuin urheiluseuroille

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa, että yksittäisten osien, kuten 
1/4, kategorinen varaaminen tekonurmiekonurmikentistä erikseen nuo-
risotalojen, asukasyhdistysten tai muiden vastaavien tahojen käyttöön 
ei välttämättä ajaisi sille asetettuja tavoitteita. 

Helsingin kaupunki hallinnoi yhteensä 30 tekonurmikenttää. Kentät ovat 
tällä hetkellä erittäin suosittuja ja tehokkaassa käytössä usean eri ur-
heilulajin toimesta. Tekonurmikenttiä hyödyntävät muun muassa jalka-
pallo, pesäpallo, rugby, amerikkalainen jalkapallo, baseball ja lacrosse. 

Tekonurmikenttien merkittävin käyttäjäryhmä ovat jalkapalloilijat. Tämä 
on perusteltua, sillä helsinkiläisten lasten ja nuorten keskuudessa jal-
kapallo on selvästi suosituin seuraharrastus. Poikien keskuudessa jal-
kapallo on suosituin ja tyttöjen keskuudessa toiseksi suosituin urheilu-
laji. Avustettavissa helsinkiläisissä jalkapalloseuroissa liikkuu noin 16 
200 lasta ja nuorta sekä noin 4 300 aikuista.

Jalkapalloilijoille myönnetään pääosin seurojen kautta tekonurmikent-
tävuoroja arkipäiville ja viikonlopuille. Näistä kiintiövuoroista noin 50 % 
käytetään Palloliiton otteluaikoihin. Jalkapallon jäljelle jäävästä kiintiös-
tä (noin 50 %) jaetaan vuoroja Helsingin 34:lle suurimmalle seuralle. 
Merkittävin osa näistä vuoroista myönnetään lasten ja nuorten (alle 20-
vuotiaat) toimintaan. 

Jalkapalloseurat hyödyntävät kaupungilta saamiaan harjoitusvuoroja 
lähtökohtaisesti tehokkaasti jakamalla kentän usean eri joukkueen kes-
ken. Kenttiä hyödyntävien seurojen jäsenet koostuvat useimmiten lähi-
seutujen asukkaista ja nuorista. Näin ollen tekonurmikentät ovat pää-
osin alueen omien lähiasukkaidensa käytössä.

Vakiovuorojen lisäksi tekonurmikentillä järjestetään epäsäännöllisesti 
esimerkiksi turnauksia.
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Tekonurmikenttävuoroja ei riitä jaettavaksi kaikille hakijoille, sillä vuoro-
ja on paljon vähemmän kuin halukkaita käyttäjiä. Vuosittain useat pie-
net urheiluseurat, kaupungin toimijat, työyhteisöt ja kaveriporukat jää-
vät jakoprosessissa ilman peli- tai harjoitusaikaa tekonurmikentillä. 

Seuroihin kuulumattomille kuntalaisille on varattu erillinen mahdollisuus 
hyödyntää tekonurmikenttiä. Yhteensä 15:sta kaupungin hallinnoimalta 
tekonurmikentältä on varattu kaikille tarkoitettuja, matalankynnyksen ja 
vapaaseen käyttöön tarkoitettuja yleisövuoroja arkisin klo 16–18 ja vii-
konloppuisin klo 10–12. Yleisövuorojen määrää on tarkoitus lisätä tule-
vaisuudessa sitä mukaan, kun uusia tekonurmikenttiä valmistuu. Näin 
toimittiin esimerkiksi elokuussa 2020 auenneen Arabianrannan teko-
nurmikentän kohdalla, joka on koko syksyn 2020 yleisessä käytössä. 
Seuroille ei jaeta laisinkaan vuoroja kyseiselle kentälle ennen vuotta 
2021. Muiden kuin liikuntaseuroihin kuulumattomien vuorojen määrää 
pyritään kasvattamaan sitä mukaa, kun uusia kenttiä saadaan käyt-
töön.

Yleisövuorojen aikana kentät ovat olleet pääosin varsin matalalla käy-
töllä Töölön Pallokenttää lukuun ottamatta.

Yleisövuorojen lisäksi tekonurmikenttiä voi käyttää vapaasti aina silloin, 
kun niillä ei ole etukäteen varattua vuoroja. Tiedottamista näistä va-
paista vuoroista on mahdollista kehittää.

Ulkotekonurmikenttien lisäksi Myllypuron Pallomyllyssä ja Talin jalka-
pallohallissa järjestetään kaikille avoimia niin sanottuja kolikkovuoroja, 
joille osallistuminen on yksilölle edullista. Tekonurmikenttien ohella vas-
taavanlaista liikuntatilaa löytyy kaupungin 30 hiekkakentältä. Näistä 
kentistä merkittävä on hyvin pienellä käytöllä ja niiltä vapaiden vuorojen 
löytäminen onnistuu vaivattomasti.

Helsingin kaupungin kaikkien liikuntapaikkojen vapaiden vuorojen tar-
kastaminen onnistuu osoitteesta hel.fi/liikuntatilojen varaaminen. Sivus-
tolta löytyy Liikuntakalenteri. Lisäksi valitsemalla "Muu toiminta" näkee 
kaikkien liikuntamuotojen vuorot kentällä.

Linkki kalenteriin:

https://asiointi.hel.fi/wps/portal/sahkoinen-asiointi/applications/calendar-
application/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziPT1NjAw9T
Ax93R0dzQwCDQyCA40CgJSBgX5wWqZ-QbajIgAm23ny/ 

Kesän 2021 eri toimintojen (liikuntapalvelun ja nuorisopalvelun vuorot, 
yleisövuorot sekä eri lajeille osoitettavat seuravuorot) tarve käydään lä-
pi syksyn 2020 aikana. Vuorojen jakamisessa otetaan huomioon kau-
pungin oma toiminta (esimerkiksi liikuntapalvelu ja nuorisopalvelu) ja 

https://asiointi.hel.fi/wps/portal/sahkoinen-asiointi/applications/calendar-application/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziPT1NjAw9TAx93R0dzQwCDQyCA40CgJSBgX5wWqZ-QbajIgAm23ny/
https://asiointi.hel.fi/wps/portal/sahkoinen-asiointi/applications/calendar-application/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziPT1NjAw9TAx93R0dzQwCDQyCA40CgJSBgX5wWqZ-QbajIgAm23ny/
https://asiointi.hel.fi/wps/portal/sahkoinen-asiointi/applications/calendar-application/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziPT1NjAw9TAx93R0dzQwCDQyCA40CgJSBgX5wWqZ-QbajIgAm23ny/
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yleisövuoroaika-tarve sekä se, että liikuntapalvelun edulliset vuorot 
ovat merkittävin tukimuoto liikuntaseuroille.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta 
lausuntoa 30.9.2020 mennessä kaupunginhallitukselle koskien valtuu-
tettu Johanna Nuortevan ja 16:n muun valtuutetun aloitetta tekonurmi-
kenttien varaamisesta muille tahoille kuin urheiluseuroille. Aloite koko-
naisuudessaan on liitteenä. 

Valtuustoaloitteesta ei ole pyydetty lausuntoa muilta lautakunnilta. 

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutetun aloite 17062020 Nuorteva Johanna, Tekonurmikenttien 
varaus myös muille kuin urheiluseuroille

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria
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