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§ 160
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan päätös tarveselvityksen hyväk-
symisestä ja lausunto Johanneksenkentän huoltorakennuksen han-
kesuunnitelmasta

HEL 2021-009984 T 10 06 00

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti antaa puoltavan lausunnon 
kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaos-
tolle huoltorakennusta 21.9.2021 päivätystä hankesuunnitelmasta.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esittää huolensa siitä, että hankkeen 
kustannusarvio on 2,35 milj. euroa enemmän kuin hankkeelle osoitettu 
määräraha. Siksi lautakunta korostaa, että tekojääratahankkeen kas-
vaneet kustannukset otetaan huomioon korotuksena talonrakentami-
sohjelmaan ja liikunta-alueiden investointiohjelmaan eikä hanke syö 
muiden hankkeiden määrärahoja. Lautakunta korostaa myös, että 
hankkeen kasvaneista kustannuksista aiheutuvat käyttötalouden lisä-
paineet otetaan huomioon kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan budjetissa 
vuodesta 2023 alkaen.

Käsittely

Liikuntajohtaja Tarja Loikkasen ollessa poissa kokouksesta asian esit-
telijänä toimi vs. liikuntajohtaja Petteri Huurre.

Esittelijä muutti perusteluita seuraavalla lisäyksellä:

Tekojääratojen palveluverkkoa on syytä tarkastella lähivuosina. Tässä 
yhteydessä on syytä tarkastella myös mahdollista tekojääradan tarvetta 
Koillis-Helsingissä, esimerkiksi Tapulikaupungissa.

Esittelijä
vs. liikuntajohtaja
Petteri Huurre

Lisätiedot
Matti Kuusela, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 87783

matti.kuusela(a)hel.fi
Jyrki Inkinen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 87904

jyrki.inkinen(a)hel.fi
Pontus Högström, arkkitehti, puhelin: 310 21714

pontus.hogstrom(a)hel.fi

Liitteet

1 Johanneksenkentän huoltorakennus hankesuunnitelma 21.09.2021
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2 Hankesuunnitelman liitteet 21.09

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunkiympäristön toimialan rakennukset ja yleiset alueet –palvelu-
kokonaisuus on pyytänyt kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta lausun-
toa 21.9.2021 päivätystä Johanneksenkentän huolto- ja pukusuojara-
kennuksen tarveselvityksestä ja hankesuunnitelmasta. 

Tekojääradan rakentaminen pidentää useimpina talvina huomattavasti 
luistelukautta Helsingin ilmasto-olosuhteissa. Liikuntaolosuhteiden pa-
rantaminen lisää liikunnan määrää ja sillä on myönteisiä kansantervey-
dellisiä vaikutuksia lähialueilla laajemminkin.

Helsingissä on tällä hetkellä tekojääradat Jätkäsaaressa, Kalliossa, 
Kontulassa, Käpylässä, Laajasalossa, Lassilassa, Oulunkylässä ja Pu-
kinmäessä.

Liikuntavirasto teetti vuonna 2017 selvityksen liikuntapaikkojen saavu-
tettavuudesta ja tulevien liikuntapaikkojen optimaalisista sijainneista 
pitkän aikavälin tarkastelussa. Selvityksestä kävi ilmi, että Jätkäsaaren 
liikuntapuistoon toteutettu tekojääkenttä parantaa saavutettavuutta ete-
läisissä kaupunginosissa etenkin tulevaisuuden väestöennuste huo-
mioiden. Selvityksessä tekojääkenttäverkoston optimaalisimmat sijain-
nit uusille tekojääkentille sijaitsevat Herttoniemessä, Vuosaaressa, 
Haagan/ Ruskeasuon alueilla ja Östersundomissa. Selvityksen pohjalta 
on toteutettu Laajasalon tekojääratakaukalo ja suunnitteilla on tekojää-
radan rakentaminen Vuosaareen.

Johanneksenpuiston sijainti Helsingin kantakaupungissa, keskellä 
maan suurimpia päiväkotien, koulujen ja ylempien oppilaitosten keskit-
tymää, puoltaa hankkeen toteuttamista.

Tulevat käyttäjäryhmät ovat kantakaupungin asukkaat yleisesti, eteläis-
ten kaupunginosien koululaiset ja liikuntaseurat.

Aikaisemmat päätökset

Kulttuuri- ja vapaa-ajanlautakunnan piti lausunnossaan 11.9.2018 Jo-
hanneksenpuistoa Tehtaanpuistoa parempana vaihtoehtona uuden te-
kojääradan toteutuspaikaksi.
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Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi Johanneksenpuiston puisto-
suunnitelman 5.11.2019 siten, että suunnitelmaan lisättiin tekojääradan 
rakentaminen.

Kaupunginvaltuusto hyväksyessä 27.11.2019 talousarvion vuodeksi 
2020 ja taloussuunnitelman ohjeellisena vuosille 2020–2022, investoin-
teihin lisättiin Johanneksenkentän tekojäärata. Hankkeelle varattiin yh-
teensä 1,4 milj. euroa, josta puolet jaettiin huoltorakennuksen hank-
keelle ja puolet tekojääkentän hankkeelle.

Huolto- ja pukusuojarakennuksen tarpeellisuus

Tuleva huolto- ja pukusuojarakennus palvelee sekä kentän huoltoa, et-
tä käyttäjiä ja on välttämätön osa tekojääradan toimintaa. Rakennuk-
seen on sijoitettu kentän huollon kannalta tarvittavat tekniset tilat sekä 
tilat sisä- ja ulkopukeutumista ja WC- käyntejä varten.

Tilankäyttö ja erityisvaatimukset

Rakennukseen sijoitetaan jääradan jäädytyslaitteisto, huolto- ja säily-
tystila jäänhoitokoneille sekä varastotilaa tekojään hoitokalustolle. Tek-
ninen valvontalaitteisto ja henkilökunnan taukotila sijoitetaan erikseen 
näistä.

Hankkeen keskeisen sijainnin takia on kiinnitetty erityistä huomioita 
jääntekojärjestelmästä aiheutuvan melun minimoimiseen. Perinteiset 
jääntekojärjestelmien laitteiden lauhduttamiseen käytettävät koneet ai-
heuttavat melua ja niiden vaimentamisen edellyttämät kookkaat raken-
teet eivät sovellu toteutettavaan kulttuuriympäristöön. Kulttuuriympäris-
töönsä soveltuvin ja ääniteknisesti toiminnallisin ratkaisu on lauhdutta-
minen kytkemällä rakennus Helen Oy:n kaukokylmä ja -
lämpöverkostoon. Kylmälaitteista saatava lauhde-energia käytetään 
huoltorakennuksen ja käyttöveden lämmittämiseen. Ylimääräinen lauh-
delämpö siirretään Helenin verkostoon.

Laajuus ja kustannukset

Kaupunginvaltuuston 09.12.2020 hyväksymässä talonrakennushank-
keiden rakentamisohjelmassa vuosiksi 2021-30 hankkeen suunnittelul-
le ja toteutukselle varattiin määrärahaa yhteensä 1,0 milj. euroa ja 
hankkeen toteutus aikataulutettiin vuosille 2021–22.

Huoltorakennuksen sovittaminen valtakunnallisesti merkittävien raken-
nettujen kulttuuriympäristöjen RKY-alueelle on edellyttänyt huolellista 
toiminnallista suunnittelua ja arvokkaampien julkisivu- ja kattomateriaa-
lien käyttämistä. Huonon maaperän takia tehtävät perustus- ja maatyöt 
ovat ennakoitua laajemmat ja vaativammat.
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Ympäristön vaatimuksista johtuen hankkeen kustannukset ovat suun-
nitteluvaiheen aikana nousseet ja hankesuunnitelman mukainen arvio 
enimmäiskustannuksesta on 1,75 milj. euroa (alv 0%) maaliskuun 2021 
kustannustasossa. Hankkeen kokonaislaajuus on 259 brm² mikä las-
kennallisesti tarkoittaa 6 757 e/ brm² (alv 0%).

Kokonaisuudessaan tekojääradan rakentamisen kustannusarvio on 
3,75 milj. euroa, josta 1,75 milj. euroa on huoltorakennuksen osuus ja 
kentän rakentamisen osuus 2,0 milj. euroa. Summa on 2,35 milj. euroa 
suurempi kuin valtuuston alun perin hankkeelle osoittama 1,4 milj. eu-
roa.

Toiminnan käynnistämiskustannuksiin varataan 150 000 euroa, joka si-
sältää kalustamisen, tarvikkeet ja laitteet. Henkilökunta ja kiinteistön-
hoidon vuosittaisiksi kuluiksi on arvioitu 45 000 euroa/vuosi ja tekojää-
kentän (n. 4 kk) energiakustannuksiksi 60 000 euroa/vuosi.

Hankesuunnitelman mukainen huoltorakennuksen pääomavuokra kult-
tuurin ja vapaa-ajan toimialalle on 96 204 euroa vuodessa (35,79 eu-
roa/m²/kk). Neliövuokran perusteena on 224 htm².

Hankkeen aikataulu

Hankesuunnitelman mukaan yleis- ja toteutussuunnittelu tehdään tal-
vella 2021–22 ja toteutus vuosina 2022–23. Rakennuksen valmistumi-
nen ja luovutus on aikataulutettu kesäkuuhun 2023.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Matti Kuusela, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 87783

matti.kuusela(a)hel.fi
Jyrki Inkinen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 87904

jyrki.inkinen(a)hel.fi
Pontus Högström, arkkitehti, puhelin: 310 21714

pontus.hogstrom(a)hel.fi
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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