
Vetoomus tekonurmikentän saamiseksi Kannelmäkeen.   xx.xx.2014 

 

Tämä vetoomus koskee Helsingin Sonera Stadiumin tekonurmen siirtoaikeita, joka on 

tuotu Haaga-Kaarelan nuorisotyöyksikön työntekijän tietoon Kannelmäen asukasillassa 

24.11.2014. Tiedon ovat asukasillassa tuoneet ilmi Riku Ahola Helsingin kaupungin 

liikuntalautakunnasta sekä Rauno Pekonen Helsingin kaupungin liikuntaviraston teknisestä 

yksiköstä.  

 

Vuoden 2014 Haaga-Kaarelan nuorisotyöyksikön osallistuvan budjetoinnin toiminnan, 

Ruutibudjetin, tuloksissa alueen monipuolisten liikuntamahdollisuuksien lisääminen 

kiinnosti nuoria kaikissa alueen yläkouluissa eniten. Ruutibudjettiprosessissa alueen 

nuoret vaikuttavat alueensa nuorisotyöyksikön budjetin käyttöön ja toimintasuunnitelmaan 

erilaisissa työpajoissa sekä kouluäänestyksissä nostamalla esiin teemoja oman alueensa 

asioista & ongelmakohdista, ja tekemällä niihin konkreettisia ratkaisumalleja. Vuonna 2014 

kouluäänestyksissä viiden koulun oppilaat äänestivät selväksi (27 % annetuista äänistä, 

äänestäneitä nuoria 736 kpl) voittajaehdotukseksi monipuolisen liikuntahallin rakentamisen 

Kannelmäkeen tai Malminkartanoon. Viiden suosituimman idean joukossa oli myös 

laadukkaan jääkentän rakentaminen Kannelmäkeen (9 % annetuista äänistä.) 

Kannelmäen ”Aliksen” kentän kunnostus ja tekonurmi saivat huomattavan paljon 

kannatusta vuoden 2013 Ruutibudjetissa. Tämän lisäksi jalkapallo nousi toivotuimmaksi 

urheilulajiksi alueella toimivan Operaatio Pulssi –harrastushankkeen kyselyissä vuonna 

2014 (yli 700 vastaajaa.) Operaatio Pulssin suunnittelutapaamisissa nuoret toivoivat 

harrastusmahdollisuuksia tekonurmella, koska niille pääseminen on harvinaista ja erittäin 

haluttua. 

 

Kannelmäen alueella on nuorten mukaan suuri tarve laadukkaalle jalkapallokentälle, sillä 

lähin laadukas kenttä sijaitsee Pirkkolan urheilupuistossa, joka on jatkuvasti vuokrattu 

urheiluseurojen harjoitteluvuoroihin. Kannelmäessä sijaitsevat jalkapallokentät ovat 

hiekkakenttiä ja niiden kunto on huono ja valaistus heikkoa. Nuorten omaehtoinen 

pelaaminen lähialueiden tekonurmilla on siis käytännössä mahdotonta ja omalla alueella 

pelaaminen ei tällä hetkellä onnistu turvallisessa ja viihtyisässä ympäristössä. Uusi, 

laadukas jalkapallokenttä lisäisi nuorten liikuntamahdollisuuksia alueella ja mahdollistaisi 

samanaikaisesti alueen nuorten hyvinvoinnin paranemisen. 

 

Liikunta yhdistää alueen asukkaita – niin nuoria, kuin vanhojakin. Uusittu jalkapallokenttä 

toisi yhteen alueen nuoria ja muita asukkaita junaradan kummaltakin puolelta. Alueen 

nuoret ovat sanoittaneet junaradan olevan kuin näkymätön sosiaalinen raja-aita; ”radan 

toiselle puolelle ei ole menemistä,” kertoi eräs nuori äitinsä ohjeistaneen. Yhteinen 

liikuntapaikka radan vieressä auttaisi häivyttämään tätä eriarvoisuutta ruokkivaa muuria. 

Nuoret ja heidän vanhempansa ovat kertoneet, että nuorten suosimat hengailupaikat, 

kuten Kannelmäen nuorisotalo & kirjasto sijaitsevat juuri radan ”huonommalla puolella”, 

Sitratorin laidalla, jolloin kaikki eivät pysty osallistumaan nuorille järjestettäviin 

aktiviteetteihin alueella. ”Aliksen” kentän alue nähdään turvallisempana vaihtoehtona 



nuorten hengailupaikaksi kuin Sitratorin ympäristö, joten tekonurmikentän saaminen juuri 

sinne, olisi ehdottoman tärkeää. 

 

Turvallinen ja laadukas liikuntapaikka loisi alueelle uudenlaista liikunnan ja 

yhteisöllisyyden kulttuuria, jossa kaikki asukkaat voivat elämäntilanteestaan ja 

asuinpaikastaan riippumatta osallistua. Se toisi Kannelmäen alueelle myös sen kaipaamaa 

kasvojen kohotusta. Ratkaisu olisi myös ekologinen, sillä alueen asukkaat voisivat saapua 

kentälle esimerkiksi pyöräillen tai kävellen sen sijaan, että tällä hetkellä ajavat lapset ja 

nuoret harrastustoimintaan muualle Helsingissä sijaitseville tekonurmille. 

 

Pyydämme, että otatte tämän vetoomuksen huomioon tehdessänne päätöstä tekonurmen 

sijoituspaikasta. 

 

Liitteenä alueen nuorisotaloilla kerätty lista nuorten allekirjoituksia vetoomuksen tueksi. 
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