
Helsingin kaupunginvaltuusto

Aloite 16.06.2021 Valtuutetun aloite

Ulkokoripallon harrastuksen mahdollisuuksien parantaminen

Ulkokoripallon harrastuksen mahdollisuuksien parantaminen

Koripallo on lajina 2000-luvulla kasvattanut suosiotaan ja ulkokoripallokentät luovat hyvät edellytykset 
helsinkiläisten arkiselle matalan kynnyksen liikunnalle. Kuitenkin moni kenttä on kunnostuksen tar-
peessa ja ulkokoripallo kohtaa muitakin ongelmia. Pienillä korjauksilla ongelmat saadaan kuitenkin 
ratkaistua. Me tämän aloitteen allekirjoittaneet esitämme seuraavia ulkokoripallon harrastamista pa-
rantavia toimenpiteitä. 

Yleiset ulkokoripalloa parantavat toimenpiteet:

A. Selvitetään sopiva sijainti hyvien kulkuyhteyksien varrella olevalle uudelle koripallokentälle, joka 
valaistaan. Moni kenttä on usein ruuhkautunut ja uusi kenttä helpottaisi tilannetta.

B. Ei rakenneta enää monitoimikenttiä, joissa on pienet maalit, tekonurmi ja kori. Nämä kentät eivät 
palvele kunnolla koripalloharrastusta koska niiden pinnoite ei ole tarpeeksi kova ja niitä tyypillisesti 
ympäröivät aidat liian läheltä kenttää. Koripallokenttien pinnoitteen pitää olla koripalloon mahdollisim-
man hyvin soveltuvaa materiaalia.

C. Selvitetään koripallon harrastajilta tarvittavat toimenpiteet niiden kenttien kunnostuksen osalta mitä 
seuraavassa osiossa ei ole mainittu.

Tiettyjen koripallokenttien kunnostus:

1. Kaivopuiston koripallokenttä
Korien kunnostus ja asfaltissa olevien kolojen kunnostus ja kentän hiominen. Asfaltissa olevien kolo-
jen kunnostuksen yhteydessä korjataan myös viereisen skeittiparkin asfaltissa olevat kolot ja hiotaan 
myös sen asfaltti.

2. Mustikkamaan koripallokenttä
Alustassa olevien kolojen ja kulumien kunnostus ja tarvittaessa kentän hiominen. 

3. Uimastadionin koripallokenttä
Alustassa olevien kolojen ja kulumien kunnostus ja kentän hiominen.

4. Meilahden koripallokenttä
Huolehditaan jatkossa, että sairaalatyömaalta kulkeutuva hiekka ja muut kentälle tulevat liat putsa-
taan aktiivisesti kentältä pois. Tällä hetkellä kenttä on usein vaarallisen liukas.

5. Käpylän urheilupuiston kenttä
Poistetaan kentällä olevat hiekkakasat ja tuodaan korit takaisin kentälle. Tällä hetkellä toinen koreista 
on kyljellään sivussa. Se tulee nostaa takaisin.

6. Brahenkentän koripallokenttä
Brahenkentän koripallokenttä on suljettu amerikkalaisen jalkapallon otteluiden aikana, vaikka koripal-
lokenttä on aidalla rajattu Brahenkentän muista toiminnoista. Jatkossa koripallokenttää ei suljeta Bra-
henkentällä olevien muiden lajien pelien aikana.

7. Oulunkylän koripallokenttä
Korit ovat väärällä korkeudella. Ne pitää laittaa oikealle korkeudelle.
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