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KENTTÄHANKKEEN TAUSTAA
FC Viikinkien, seuran jäsenet, joukkueenjohtajat ja valmentajat ovat edellyttäneet että seura kehittää
olosuhteitaan. Seura on tehnyt hankkeesta yksimielisen päätöksen vuosikokouksessaan. FC Viikingit on
Helsingin kuudenneksi suurin seura jäsenmäärällä mitattuna. Top kymmenen junioriseuroista vain kahdella
ei Helsingissä ole omaa kenttää – ja Viikingit siis toinen niistä.
Seuran jäsenmäärä on nyt yli 700 ja kasvaa sadalla vuodessa tällä hetkellä. Oma kenttä on ehdoton
edellytys sille että seura voi palvella harrastajiaan riittävän laadukkaasi ja jotta seura voi kehittää ja
parantaa eri toimintojaan. Tämän hetken kenttätilanne ei mahdollista riittävää harjoittelua. Joukkueet
joutuvat nykyisellään harjoittelemaan eri kaupunginosissa oman alueen riittämättömien vuorojen takia ja
laadukkaan toiminnan kehittämiseksi ja takaamiseksi, joukkue tarvitsee olosuhteisiin selkeää parannusta,
jota oma kenttähanke tuo.
Hankkeen toteutuminen parantaa seuran mahdollisuuksia tehdä myös laajempaa ja laadukkaampaa
iltapäiväkerho toimintaa ja mahdollistaa näin kokopäivätoimisten ohjaajien pitämisen seurassa.
Kenttähanketta varten on vuonna 2014 perustettu FC Viikinkien kokonaan omistama yhtiö, Vuosaaren
Jalkapallonurmi Oy.
HETENIITYN LIIKUNTA-ALUEEN MONIPUOLISTAMINEN
Heteniityn hiekkakentän muuttaminen jalkapallonurmella (tekonurmella) varustetuksi kentäksi. Kentän
muuttaminen jalkapallonurmella varustetuksi kentäksi lisää kyseisen kentän käyttöä ja parantaa oleellisesti
alueen viihtyisyyttä ja monipuolisuutta ja täten sekä FC Viikinkien että alueen koulujen mielekkyyttä kentän
käyttämiseen.
HETENIITYSTÄ FC VIIKINKIEN KOTIPESÄ
Heteniityn kenttä alue on toiminut vuosikymmenten saatossa FC Viikinkien kotipesänä, niin junioreiden
kuin edustusjoukkueidenkin osalta. Heteniityssä sijaitseva hiekkakenttä on kuitenkin jäänyt selkeään
vajaakäyttöön ja kun taas FC Viikingeille isona seurana on huutava pula jalkapallonurmella varustetuista
vuoroista, palvelisi hiekkakentän muuttaminen jalkapallonurmikentäksi seuran kenttätarpeita
erinomaisesti. Vuosaari on kasvanut huimasti viimeisen viidentoista vuoden aikana ja onkin jo keskisuuren
Suomalaisen kaupungin kokoinen. Viikinkien kenttäpula on alueella armoton ja vuoroja haetaankin pitkin
Helsinkiä. Tarve omalle kentälle on siis melkoinen.
Alkuperäisenä tavoitteena oli saada oma kenttä kartanon liikuntapuiston alueelle, mutta sekä aikataulujen
että sinne kaavaillun kentän kustannusten kasvettua huomattavasti aiempaa suuremmaksi, olisi Heteniitty

oivallinen paikka jalkapallonurmi kentän tekemiseen. Heteniitty jo vuosien aikana FC Viikinkien toimintaa
palvelleena olisi myös luonnollinen paikka seuran omalle kentälle.
Heteniitty palvelisi talvikaudella edelleen vanhaan tapaan liikuntaviraston kenttänä luistelijoita.
Heteniityn kenttäalueella on jo olemassa olevat pukuhuoneet, valaistus, sekä alue on jo osin aidattu, joten
kentän työstäminen jalkapallonurmi käyttöön olisi suhteellisen vaivatonta. Keväällä 2015 kentän pohjan
osalta tehtäisiin tarvittavat parannustyöt ja tämän jälkeen kenttäalue sekä aidattaisiin loppuun ja
jalkapallonurmi viritettäisiin kentän pintaan.
Palloliiton Helsingin piiri pitää FC Viikinkien kenttähanketta erittäin tarpeellisena sekä seuran että alueen
yleisen kehittämisen eteenpäin saamiseksi.
MINKÄLAINEN KOTIPESÄ?
Heteniitystä olisi tarkoitus tehdä FC Viikinkien junioreille oma kotipesä. Luonnon nurmikentän mennessä
remonttiin kesällä 2015 ja tullessa käyttöön kesäksi 2016 alueesta tulisi käytännössä koko seuraa palveleva
kokonaisuus.
-

-

Jalkapallonurmi kenttä alue aidataan
Jalkapallonurmi asennetaan, kenttä palvelee päiväsaikaan alueen päiväkoteja, kouluja sekä seuran
järjestämiä iltapäiväkerhoja
Heteniityn pukukopeista yksi olisi tarkoitus vuokrata kokonaisuudessaan seuran käyttöön ja toisen
pukuhuoneen käyttö tulisi seuralle noin 50 %. Lisäksi sosiaalirakennuksen suurin pukuhuone
palvelee muita alueella toimivia.
Lisäksi pienimuotoista kahviota seuran pyörittämänä alueen käyttäjiä palvelemaan tulisi harkita ja
tätä selvitellään.
Jalkapallonurmikentän mitat ovat noin 95*55 metriä.

Kentän mahdollisia pohjatöitä päästään selvittämään heti keväällä 2015. Erityisesti selvitetään tarvitseeko
kentän salaojia mahdollisesti uusia osittain ja lisäksi kentän kallistuksia tulee hieman parantaa. Kentän
valaistus mahdollistaa kentän käytön myös syksyn pimeinä iltoina.
KENTÄN KÄYTTÄJÄT
Kenttä tulee palvelemaan päiväsaikaan alueen kouluja ja päiväkoteja, lisäksi alueen väestölle varataan
muutamia tunteja viikossa vapaaseen käyttöön veloituksetta. FC Viikingeillä on iltapäiväkerho toimintaa ja
kenttää tullaan myös käyttämään tämän toiminnan kehittämiseen. Iltakäyttö muodostuu pääsääntöisesti
FC Viikinkien joukkueista. Kouluista etenkin Heteniityn ala-aste ja Vuosaaren yläaste Koukkusaarentiellä
ovat luonnollisia käyttäjiä, sijaitsevathan molemmat isot koulut kentän laidalla.
Lisäksi kenttää on myös muiden seurojen mahdollista vuokrata. Erityisesti viikonloppuisin kentällä tullaan
järjestämään seuran järjestämiä turnauksia. Kentällä on mahdollista pelata myös Palloliiton Helsingin piirin
pelejä.
FC Viikingeillä on yli 700 jäsentä ja nykyisen jäsenistön sekä kasvun mahdollistamiseksi oman kentän
saaminen onkin ehdoton edellytys. FC Viikingit on Itä- Helsinkiläinen, mutta ennen kaikkea Vuosaarelainen
suurseura.

HANKKEEN RAHOITUS
Vuosaaren Jalkapallonurmi Oy vuokraa kentän maa-alueen Helsingin Kaupungilta pitkäaikaisella 15 V
vuokrasopimuksella. Kenttää hallinnoi siis Vuosaaren Jalkapallonurmi Oy.
Hankekustannukset ja niiden rahoitus
- omarahoitusosuus
- valtionapu
- kaupungin laina
- lyhytaikainen pankkilaina arvonlisävero palautukseen saakka
Kentän hoito ja rahoituskustannukset rahoitetaan käyttäjiltä perittävillä vuokratuotoilla.
HETENIITYN ILMAKUVA JA KENTÄN PAIKKA KUVASSA
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