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§ 16
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Jussi Chydeniuksen ym. valtuustoaloitteesta tekonurmi-
kenttien rakentamiseksi kaupunkilaisten vapaaseen käyttöön

HEL 2020-012443 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa, että tekonurmialueiden ja -
kenttien rakentaminen on lähtökohtaisesti positiivinen ja kannatettava 
asia. Paremmat fasiliteetit kannustavat kaupunkilaisia liikkumaan ja ko-
keilemaan erilaisia urheilulajeja, tekonurmet ehkä ennen kaikkea pe-
laamaan jalka- ja pesäpalloa. 

Helsingin kaupunki hallinnoi tällä hetkellä yhteensä 30 tekonurmikent-
tää, jotka ovat varsin suosittuja. Suurin osa tekonurmikenttien käyttö-
vuoroista on jaettu kaupungin urheiluseuroille, jotka käyttävät kenttien 
tehokkaasti. Seuroihin kuulumattomille kuntalaisille on puolestaan va-
rattu 15:ltä kaupungin hallinnoimalta tekonurmikentältä matalankynnyk-
sen ja vapaaseen käyttöön tarkoitettuja yleisövuoroja arkisin klo 16─18 
ja viikonloppuisin klo 10─12. Niitä on noin 2─3 päivänä viikossa, ajoi-
tettuna eri viikonpäiville. Silloin kun tekonurmikentillä ei ole muuta toi-
mintaa ne ovat myös vapaasti käytettävissä. Yleisövuorojen aikana 
kentät ovat kuitenkin olleet pääosin varsin matalalla käytöllä Töölön 
Pallokenttää lukuun ottamatta. Uusien tekonurmikenttien rakentamisen 
rinnalla tulisi pohti keinoja yleisövuorojen käytön tehostamiseksi.

Tekonurmialueiden lisäämiseen liittyy lisäksi haasteita. Ensinnäkin 
pienten tekonurmikenttien rakentamiskustannukset ovat noin 70 
000─200 000 euroa kentän koosta ja sijainnista riippuen. Tällaisten 
kenttien ylläpitämisestä syntyy käyttökustannuksia noin 1 000─2 000 
euroa/vuosi. 

Toiseksi vanhojen tekonurmimattojen siirtäminen toisilta kentiltä ei ole 
lähtökohtaisesti kannatettava ajatus. Mattojen käyttöikä on keskimäärin 
seitsemästä kymmeneen vuotta, jonka jälkeen ne tulisi kulumisesta joh-
tuen uusia, eikä siirtää vähemmän tärkeinä pidetyille alueille. Lisäksi 
mattojen siirtämisessä merkittävänä käytännön riskinä on niiden re-
peäminen ja tätä kautta muuttuminen käyttäjille vaarallisiksi.

Kolmanneksi varsinkin jalkapallon tarpeisiin viime vuosina rakennetut 
kumirouhetekonurmikentät sopivat hiekkatekonurmi- ja kivituhkakenttiä 
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heikommin talviurheilun tarpeisiin. Näiden jäädyttäminen esimerkiksi 
vaatii runsaasti enemmän työtunteja.  

Pienempiä kenttiä koulujen läheisyydessä ja puistoalueilla hallinnoivat 
pääasiassa kasvatuksen ja koulutuksen sekä kaupunkiympäristön toi-
miala. Kaupunkistrategian kärkihankkeena toteutettavassa liikkumisoh-
jelmassa on asetettu tavoite koulupihojen liikunnallisuuden lisäämises-
tä. Koulupihojen ja pihoilla olevien välineiden ja varusteiden kunto on 
selvitetty kattavasti eri tietolähteitä hyödyntäen. Vuosina 2019─2020 
kymmenen koulupihan liikkumisolosuhteita parannettiin erillismäärära-
halla. Valmistelussa on pitkäjänteisempi suunnitelma pihojen kunnon ja 
ylläpidon parantamiseksi. Asian eteenpäin viemiseksi on tärkeää pa-
rantaa yhteistyötä kaupunkiympäristön, kasvatuksen ja koulutuksen, 
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan sekä Staran välillä. Tämä on välttä-
mätöntä, koska kenttien maa-alueet ovat eri toimialojen hallinnoimia ja 
myös toteutuksessa tarvitaan yhteistyötä yli toimialarajojen. Liikunnalli-
suuden edistämisen tulee myös olla kaikkien hallintokuntien yhteinen 
tavoite.

Liikunta-alueiden ja -puistojen investointisuunnitelmassa ei ole varau-
duttu esitettyyn koulujen kenttien uusimiseen. Näiden investointimäärä-
rahojen viime vuosien niukkuuden vuoksi, liikuntapalvelukokonaisuu-
den omia tekonurmikenttiä ei ole pystytty uusimaan sillä aikataululla 
kuin olisi ollut niiden käyttökunto huomioon ottaen tarpeellista. Kulttuu-
ri- ja vapaa-aikalautakunta pitää tärkeänä, että vuodelle 2022 liikunnan 
investointimäärärahoja lisätään.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli liikuntapaikkapäällikkö Petteri Huurre.

Vastaehdotus 1:
Jussi Chydenius: Poistetaan kappaleen 7 lopusta virke:

"Tätä edesauttaisi entistä toimivampi yhteistyö kaupunkiympäristön, 
kasvatuksen ja koulutuksen, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan sekä 
Staran välillä.” 

ja korvataan seuraavalla:

"Asian eteenpäin viemiseksi on tärkeää parantaa yhteistyötä kaupun-
kiympäristön, kasvatuksen ja koulutuksen, kulttuurin ja vapaa-ajan toi-
mialan sekä Staran välillä. Tämä on välttämätöntä, koska kenttien maa-
alueet ovat eri toimialojen hallinnoimia ja myös toteutuksessa tarvitaan 
yhteistyötä yli toimialarajojen. Liikunnallisuuden edistämisen tulee 
myös olla kaikkien hallintokuntien yhteinen tavoite."
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Kannattaja: Sami Muttilainen

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi Jussi Chydeniuksen vas-
taehdotuksen 1 yksimielisesti.

Vastaehdotus 2:
Jussi Chydenius: Lisätään kappaleen 8 loppuun virke:

"Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää tärkeänä, että vuodelle 2022 
liikunnan investointimäärärahoja lisätään.”

Kannattaja: Sami Muttilainen

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Jussi Chydeniuksen vastaehdotuksen 2 mukaisesti muutet-
tuna

Jaa-äänet: 5
Mika Ebeling, Arja Karhuvaara, Heimo Laaksonen, Otto Meri, Laura 
Varjokari

Ei-äänet: 7
Jussi Chydenius, Simon Granroth, Sami Muttilainen, Terhi Peltokorpi, 
Pauliina Saares, Johanna Sydänmaa, Niilo Toivonen

Tyhjä: 1
Nasima Razmyar

Poissa: 0

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi Jussi Chydeniuksen vas-
taehdotuksen 2 mukaan muutetun ehdotuksen äänin 5–7 (1 tyhjä).

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 11.11.2020 Chydenius Jussi Lisää tekonurmikenttiä 
kaupunkilaisten vapaaseen käyttöön
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa, että tekonurmialueiden ja -
kenttien rakentaminen on lähtökohtaisesti positiivinen ja kannatettava 
asia. Paremmat fasiliteetit kannustavat kaupunkilaisia liikkumaan ja ko-
keilemaan erilaisia urheilulajeja, tekonurmet ehkä ennen kaikkea pe-
laamaan jalka- ja pesäpalloa. 

Helsingin kaupunki hallinnoi tällä hetkellä yhteensä 30 tekonurmikent-
tää, jotka ovat varsin suosittuja. Suurin osa tekonurmikenttien käyttö-
vuoroista on jaettu kaupungin urheiluseuroille, jotka käyttävät kenttien 
tehokkaasti. Seuroihin kuulumattomille kuntalaisille on puolestaan va-
rattu 15:ltä kaupungin hallinnoimalta tekonurmikentältä matalankynnyk-
sen ja vapaaseen käyttöön tarkoitettuja yleisövuoroja arkisin klo 16─18 
ja viikonloppuisin klo 10─12. Niitä on noin 2─3 päivänä viikossa, ajoi-
tettuna eri viikonpäiville. Silloin kun tekonurmikentillä ei ole muuta toi-
mintaa ne ovat myös vapaasti käytettävissä. Yleisövuorojen aikana 
kentät ovat kuitenkin olleet pääosin varsin matalalla käytöllä Töölön 
Pallokenttää lukuun ottamatta. Uusien tekonurmikenttien rakentamisen 
rinnalla tulisi pohti keinoja yleisövuorojen käytön tehostamiseksi.

Tekonurmialueiden lisäämiseen liittyy lisäksi haasteita. Ensinnäkin 
pienten tekonurmikenttien rakentamiskustannukset ovat noin 70 
000─200 000 euroa kentän koosta ja sijainnista riippuen. Tällaisten 
kenttien ylläpitämisestä syntyy käyttökustannuksia noin 1 000─2 000 
euroa/vuosi. 

Toiseksi vanhojen tekonurmimattojen siirtäminen toisilta kentiltä ei ole 
lähtökohtaisesti kannatettava ajatus. Mattojen käyttöikä on keskimäärin 
seitsemästä kymmeneen vuotta, jonka jälkeen ne tulisi kulumisesta joh-
tuen uusia, eikä siirtää vähemmän tärkeinä pidetyille alueille. Lisäksi 
mattojen siirtämisessä merkittävänä käytännön riskinä on niiden re-
peäminen ja tätä kautta muuttuminen käyttäjille vaarallisiksi.

Kolmanneksi varsinkin jalkapallon tarpeisiin viime vuosina rakennetut 
kumirouhetekonurmikentät sopivat hiekkatekonurmi- ja kivituhkakenttiä 
heikommin talviurheilun tarpeisiin. Näiden jäädyttäminen esimerkiksi 
vaatii runsaasti enemmän työtunteja.  

Pienempiä kenttiä koulujen läheisyydessä ja puistoalueilla hallinnoivat 
pääasiassa kasvatuksen ja koulutuksen sekä kaupunkiympäristön toi-
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miala. Kaupunkistrategian kärkihankkeena toteutettavassa liikkumisoh-
jelmassa on asetettu tavoite koulupihojen liikunnallisuuden lisäämises-
tä. Koulupihojen ja pihoilla olevien välineiden ja varusteiden kunto on 
selvitetty kattavasti eri tietolähteitä hyödyntäen. Vuosina 2019─2020 
kymmenen koulupihan liikkumisolosuhteita parannettiin erillismäärära-
halla. Valmistelussa on pitkäjänteisempi suunnitelma pihojen kunnon ja 
ylläpidon parantamiseksi. Tätä edesauttaisi entistä toimivampi yhteistyö 
kaupunkiympäristön, kasvatuksen ja koulutuksen, kulttuurin ja vapaa-
ajan toimialan sekä Staran välillä. 

Liikunta-alueiden ja -puistojen investointisuunnitelmassa ei ole varau-
duttu esitettyyn koulujen kenttien uusimiseen. Näiden investointimäärä-
rahojen viime vuosien niukkuuden vuoksi, liikuntapalvelukokonaisuu-
den omia tekonurmikenttiä ei ole pystytty uusimaan sillä aikataululla 
kuin olisi ollut niiden käyttökunto huomioon ottaen tarpeellista.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt 28.2.2021 mennessä kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnalta lausuntoa kaupunginhallitukselle Jussi Chydeniuksen 
ja 17 muun valtuutetun aloitteesta tekonurmikenttien rakentamiseksi 
kaupunkilaisten vapaaseen käyttöön. Aloite kokonaisuudessaan liittee-
nä.

Valtuustoaloitteesta on pyydetty lausuntoa myös kaupunkiympäristö-
lautakunnalta.

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 11.11.2020 Chydenius Jussi Lisää tekonurmikenttiä 
kaupunkilaisten vapaaseen käyttöön

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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