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§ 175
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Mirita Saxbergin ym. aloitteesta ylipainehallin sijoittami-
seksi Laajasalon liikuntapuistoon

HEL 2021-007726 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta puoltaa jalkapalloilun tarpeisiin sopi-
van ylipainehallin selvitystyön jatkamista Laajasalon liikuntapuistossa 
alueen muiden kehitysprojektien yhteydessä. 

Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialaan kuuluva liikuntapalvelukokonaisuus 
on keskustellut ylipainehallista Laajasalon Palloseuran (LPS) kanssa 
vuoden 2021 aikana. Seura on ilmoittanut omaavansa valmiuden hallin 
hankkimista varten, mutta sen pystyttäminen edellyttäisi liikuntapuiston 
jo olemassa olevien kenttien uudelleenjärjestämistä sekä lisärakenta-
mista. 

Helsinkiläisillä jalkapalloseuroilla on tällä hetkellä 9 erikokoista ylipai-
nehallia, jotka pääosin puretaan kesäajaksi (liite). Liikuntapalvelukoko-
naisuudella ei ole omia ylipainehalleja, eikä niiden hankkimista pidetä 
tarkoituksenmukaisena muun muassa hallien energiankulutuksen sekä 
talviturvallisuuteen liittyvien riskien vuoksi. Liikuntapalvelukokonaisuu-
den hallinnassa on sen sijaan kaksi täysimittaista ja kiinteää jalkapallo-
hallia (Tali ja Myllypuro). 

Ylipainehallin ohella Laajasalon liikuntapuistoon kohdistuu useampia 
kehityshankkeita ja -ideoita. Keskeisin näistä on alueelle suunniteltu 
raitiovaunuvarikko, jonka seurauksena liikuntapaikkoja joudutaan siir-
tämään uusille paikoille. Kaupunkiympäristön toimia-ala on laatinut vii-
tesuunnitelman siirtojen toteuttamiseksi, minkä lisäksi niille on varattu 
määrärahoja Kruunuvuorenrannan aluerakentamisen investointirahoi-
tuksesta. Varikon toteuttamisaikataulu on kuitenkin siirtymässä huo-
mattavasti aiemmin suunnitellusta. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan näkemyksen mukaan Laajasalon 
liikuntapuiston suunnittelutyötä tulee jatkaa yleissuunnitelman tekemi-
sellä, mistä liikuntapalvelukokonaisuus, kaupunkiympäristön toimiala ja 
kaupunginkanslia ovat jo keskenään sopineet. Suunnitelman teossa 
otetaan huomioon LPS:n toiveet ylipainehallin sijoittamisesta liikunta-
puistoon mahdollisuuksien mukaan. Yleissuunnitelman teko on ajoitettu 
vuosille 2022–2023.
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Tämä lausunto on laadittu yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan 
kanssa ja se noudattelee kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan aiempia 
lausuntoja samaan tematiikkaa liittyen. 

Kyseiset lausunnot ovat:

 10.3.2020 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupungin-
hallitukselle valtuutettu Mia Nygårdin ym. valtuustoaloitteesta toi-
menpiteisiin ryhtymisestä kuplahallin saamiseksi Lauttasaaren Ruu-
kinlahden puistoon.

 7.9.2021 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupungin-
hallitukselle valtuutettu Ulla-Maija Urhon ym. talousarvioaloitteesta 
kuplahallin pystyttämiseksi Ruukinlahden puistoon vuonna 2021.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätiedot
Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre(a)hel.fi
Kimmo Isotalo, erityissuunnittelija, puhelin: 310 32342

kimmo.isotalo(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 23.06.2021 Saxberg Mirita Kuplahalli Laajasalon liikun-
tapuistoon talviharjoittelua varten

2 Jalkapallohallit_Helsinki_kaikki

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta 
lausuntoa 30.11.2021 mennessä kaupunginhallitukselle valtuutettu Mi-
rita Saxbergin ja 14 muun valtuutetun aloitteesta talviliikuntamahdolli-
suuksien kehittämiseksi Laajasalon liikuntapuistossa. Aloite kokonai-
suudessaan liitteenä. 

Aloitteesta on pyydetty lausuntoa myös kaupunkiympäristölautakunnal-
ta.

Esittelijä
liikuntajohtaja
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