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§ 120
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
HPS Areenat Oy:n Tuomarinkylän kaupunginosassa sijaitsevan Pa-
loheinänkentän tekonurmimaton uusimista ja kenttäalueen laajen-
tamista koskevasta lainahakemuksesta

HEL 2022-008886 T 02 05 03 00

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupun-
ginhallitukselle HPS Areenat Oy:n lainahakemuksesta, joka koskee 
Tuomarinkylän kaupunginosassa sijaitsevan Paloheinänkentän teko-
nurmimaton uusimista ja kenttäalueen laajentamista: 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta kannattaa omalta osaltaan ilmoitetuil-
la kokonaiskustannuksilla ja esitetyllä rahoitussuunnitelmalla 333 000 
euron lainan myöntämistä HPS Areenat Oy:lle kaupungin urheilu- ja ul-
koilulaitosrahaston varoista kymmenen (10) vuoden laina-ajalla. Laina 
on tarkoitettu käytettäväksi osarahoituksena Tuomarinkylän kaupungi-
nosassa sijaitsevan Paloheinänkentän tekonurmimaton uusimiseksi ja 
kenttäalueen laajentamiseksi noin 1 000 neliömetrillä nykyisen kenttä-
alueen länsipuolelta. Liikuntajohtajan päätöksellä hyväksyttävä laajen-
nus ja vuokrasopimuksen muutos tapahtuu Helsingin kaupunginhalli-
tuksen 1.4.2022 HPS Areenat Oy:lle 14.3.2038 saakka vuokraaman 
maa-alueen rajojen sisäpuolella.

Jalkapallo on yksi suosituimmista urheilulajeista lasten ja nuorten kes-
kuudessa. Helsingin alueen jalkapallon harrastajien määrä on kasvanut 
viime vuosina tasaisesti ja lajin kehitystä rajaavana tekijänä on ollut 
etenkin tekonurmipohjaisten jalkapallokenttien vähäisyys. Helsingin 
kaupungilla ei ole mahdollisuuksia parantaa jalkapallon harjoittelu- ja 
kilpailuolosuhteita seurojen toivomalla laajuudella.

Liikuntapalvelukokonaisuuden näkökulmasta esitetty tekonurmimaton 
asentaminen ja kenttäalueen laajentaminen ovat yhtiön jalkapallotoi-
minnan kannalta ajankohtaisia toimenpiteitä. Näin ollen lainan myön-
täminen hakijalle urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista on kaupungin 
edun mukaista. 

HPS Areenat Oy hakee kokonaiskustannuksiltaan 333 375 euron (alv. 
0 %) hankkeelle rahoitussuunnitelman mukaista 133 000 euron (alv. 0 
%) lainaa Helsingin kaupungilta. Haettu lainasumma kattaa noin 39,90 
prosenttia hankkeen ilmoitetuista kokonaiskustannuksista. Lautakunta 
on aiemmin tarkoituksenmukaisiksi katsomiensa hakemuksien kohdalla 
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kannattanut korkeintaan 40 prosentin lainaosuuden myöntämistä hank-
keiden kokonaiskustannuksien rahoittamiseksi.  

Kaupungin lainan lisäksi hanketta on suunniteltu rahoitettavan HPS 
Areenat Oy:n omarahoituksella 133 375 euroa, Etelä-Suomen aluehal-
lintoviraston (AVI) avustuksella 34 000 euroa ja yhteistyökumppaneilta 
saatavalla 33 000 eurolla. 

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 Lainahakemus 5.7.2022
2 Lainahakemus 5.7.2022, liite, laajennuksen hankeselvitys
3 Lainahakemus 5.7.2022, liite, projekti 2022 yhteenveto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

HPS Areenat Oy on hakenut Helsingin kaupungin urheilu- ja ulkoilulai-
tosrahastosta 133 000 euron suuruista lainaa Paloheinänkentän teko-
nurmimaton uudistamista ja kenttäalueen laajentamista varten. Kau-
pungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoja hoitaa Helsingin kaupun-
ginhallitus.

Helsingin kaupunginhallitus on 1.4.2022 vuokrannut Paloheinänkentän 
HPS Areenat Oy:lle 14.3.2038 saakka.

HPS Areenat Oy:n toimittaman hankesuunnitelman mukaan tekonur-
mimaton uudistamisen ja kenttäalueen laajentamisen kokonaiskustan-
nukset ovat 333 375 euroa (alv. 0 %). Hanke on tarkoitus rahoittaa 
kaupungin lainalla (133 000 euroa), HPS Areenat Oy:n omarahoituksel-
la (133 375 euroa), Etelä-Suomen aluehallintoviraston (AVI) avustuk-
sella (34 000 euroa) ja yhteistyökumppanien tuella (33 000 euroa).
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Helsingin Palloseura (HPS) on perustettu vuonna 1917 ja se on kau-
pungin vanhimpia seuroja sekä neljänneksi suurin Palloliiton pelipas-
seilla mitattuna. Seuralla on tällä hetkellä noin 1300 rekisteröityä pelaa-
jaa.

HPS tarjoaa toimintaa perhefutiksesta KKI50-sarjoihin asti. Aktiivisen 
junioritoiminnan lisäksi seuran aikuisten harrastetoiminta on viime vuo-
sina lisääntynyt. HPS:n edustusjoukkueista naiset pelaavat Suomen 
korkeimmalla sarjatasolla Kansallisessa Liigassa ja miehet Kolmoses-
sa. Molempien joukkueiden kotiareenana toimii Paloheinänkenttä. Seu-
rassa työskentelee yhteensä seitsemän päätoimista työntekijää.

Paloheinänkentän uudistamishanke takaa osaltaan Länsi-Helsingin jal-
kapallon harrastamismahdollisuuksien säilymisen tuleville vuosille. Tä-
ten se tukee kaupungin liikuntastrategian toteutumista, ja on myös 
kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston sääntöjen 5 §:n mukainen 
hanke.

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 Lainahakemus 5.7.2022
2 Lainahakemus 5.7.2022, liite, laajennuksen hankeselvitys
3 Lainahakemus 5.7.2022, liite, projekti 2022 yhteenveto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
.


