
Herttoniemenrannan tekonurmihanke

• Aikataulu: valmistuminen kevät/kesä 
2022

• Tekonurmialue: n. 9800m2, kenttä n. 
120m x 70m

• Paras mahdollinen nykyaikainen 
tekonurmilaatu kumirouhetäytteellä 

• Urakoitsija: Unisport tai Lappset

• Vuokra-aika: n. 15v / 1.5.2022 alkaen

• Yhteishanke: Puotinkylän Valtti, 
Kulosaaren jalkapalloseura (Kulps)

Kuva, google karttapalvelu

Paasivaarankatu 9
00810 Helsinki



Toiminta
• Jalkapallokausi 1.4.-14.12.

- Arkipäivät klo 8-16: kenttä vapaassa käytössä (koulut, päiväkodit yms.)

- Arkipäivät klo 16-22 ja viikonloput: kenttä seurojen käytössä (harjoitukset, 
ottelut, turnaukset)

- Mahdollisuuksien mukaan kentältä vuokrataan vuoroja myös muiden 
seurojen tai yhteisöjen käyttöön 

- Seurat tarjoavat valmista toimintaa yksittäisille harrastajille, vapaavuoroja 
alueen palloilijoille sekä iltapäiväkerhoja ja muuta toimintaa kouluille ja 
päiväkodeille 

• Luistelukausi (säiden salliessa) 15.12.-15.3. (jäädytys kaupungin toimesta)

- Kentän mahdollista jalkapallokäyttöä talviaikaan pohditaan



Tavoite
• Muuttaa vähäisellä käytöllä oleva 

Herttoniemenrannan liikuntapuisto eläväksi, 
laadukkaaksi harjoitus- ja pelikentäksi, joka 
palvelee monipuolisesti alueen asukkaita ja 
erityisesti lapsia sekä nuoria

• Saada yhteistyöseurojen voimakkaasti 
kasvaneille harrastajamäärille lisää 
laadukasta harjoitustilaa 

• Saada Kulps:ille ison kentän harjoitus- ja 
pelivuoroja

Alustava suunnitelma
• Viivat 11 v 11 isolle kentälle
• Viivat/merkit kahdelle 8v8 kentälle 
• 4 kpl siirrettäviä pienempää maalia
• 2 kpl siirrettäviä isoja maalia
• Palloverkot
• Suoja-aidat limittäisillä kulkuporteilla



Hyödyt
• Tekonurmi muuttaa kivituhkakentän laadukkaaksi liikuntapaikaksi jalkapallon ja 

muun liikuntatoiminnan (esim. koulujen välitunnit) tarpeisiin

• Lisääntyvä tapahtumatoiminta (turnaukset, iltapäiväkerhot) kehittää aluetta kohti 
eläväistä liikuntapuisto 

• Kivituhkapinnan poistaminen vähentää liikuntapuistosta nousevia pölyhaittoja 

• Liikuntapuiston häiriökäyttäytymiset vähenevät, kun yhteistyöseurat päivystävät 
liikuntapuistossa säännöllisesti

• Liikuntapuiston huoltotilat paranevat seurojen investointien myötä

• Alueen yritykset hyötyvät taloudellisesti toiminnasta, sillä aktiivinen toiminta tuo 
alueelle runsaasti tapahtumia ja sitä myötä kävijöitä. Seurat tulevat 
suosittelemaan alueen yrityksiä peli-, turnaus- ja harjoituskäyttäjille 



Haasteet

• Sosiaalitilojen puuttuminen

- Yhteistyöseurat suunnitelleet pukuhuoneiden tuottamista 
merikonttiratkaisulla

- WC-tilojen toteuttaminen vielä suunnitteluasteella

• Kumirouheen luontoon leviämisen estäminen 

- Kaivoihin asennetaan rouhetta keräävät pussit

- Kenkiä varten poistumisreiteille asennetaan harjauspaikkoja 

- Kentän auraaminen suunnitellaan siten, että rouheen saa helposti kerättyä 
ja palautettua kentälle



Puotinkylän Valtti
• Itä-Helsingin suurin jalkapalloseura (yli 1200 pelipassia 2021). Helsingin kolmanneksi 

suurin ja valtakunnallisesti yhdeksänneksi suurin (2020)

- Pelaajamäärä kaksinkertaistunut viimeisen seitsemän (7) vuoden aikana 

• Seura on perustettu vuonna 1946. Vuosi 2021 on Valtin 75-juhlavuosi 

• Seuralla on 10 päätoimista työntekijää ja lähes 20 osa-aikaista työntekijää 

• Valtin vahvuusalueina erityisesti tyttöfutis sekä ikämiestoiminta

• Seuran miesten ja naisten edustusjoukkueet pelaavat vuonna 2021 Kolmosessa 

• Valtin erityispiirteenä on monikansallisuus ja keskeisenä toiminta-alueena Itä-Helsingin 
lähiöt

• Seuran kotikenttänä toimii Puotilan tekonurmi

• Seuran yhteiskunnallinen vaikuttavuus vuoden 2019 UEFA SROI-mittauksessa oli 10,39M€

• Yhteystiedot: Kennet Holmström / toimisto@valtti.info



Kulosaaren Jalkapalloseura Kulps

• Kulosaaressa vuonna 2009 perustettu matalan kynnyksen jalkapalloseura

- Lasten ja nuorten jalkapallo- sekä futsal-toiminta

• Vuonna 2021 seuran jäsenet lunastaneet yli 200 pelipassia

- Pelaajamäärä kaksinkertaistunut viimeisen kahden vuoden aikana oman kotikentän 
valmistumisen jälkeen

• Seuran kotikenttänä toimii Kulosaaren tekonurmi 

- Talvihuollettu ympärivuotisessa käytössä oleva juniorikenttä

• Seuralla on 12 osa-aikaista työntekijää 

- Vuonna 2021 Kulps on panostanut vahvasti valmennukseen (mm. uusi 
päävalmentaja palkattu)

• Yhteystiedot: Peik Schulman / peik.schulman@gmail.com


